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سرھفلا
ءادھإلا

ة ــ مد مـقـ
ةيدقنلا ةفرعملا  ةادأ  موھفملا  ـل : خدم

: موھفملا ةسارد 
: ةفرعملا تايوتسمو  يبدألا  دقنلا 

: هردصمو موھفملا  لصأ 
: مكحلاو موھفملا 

: هروطتو موھفملا  ةدالو 
: موھفملا ديرجت 

: هتیتاذو موھفملا  ةیعوضوم 
: قیبطتلا ةیصوصخو  موھفملا 

ثارتلا موھفمو  ةضھنلا  ةيرظن   : لوألا لصفلا 

ةیبرعلا ةفرعملا  ةینبو  ثارتلا  موھفم 
لماعلاو يتاذلا  قزأملا  يبرعلا : يراضحلا  يعولا 

يجراخلا
ةیبرعلا ةضھنلا  ةلكشم 

ثيدحتلا راكفأ  روھظو  ةضھنلا  رداوب 
ثارتلا موھفمو  ةضھنلا  ةيرظن 

تاذلا ىلإ  ةرظنلا  ديدجت 

6 www.jadidpdf.com



ثار ــ تلا ةر  ــ هاظ  : يناثلا لصفلا 

ةرھاظلا ةعیبط 
ةیبوروألا ةلحرملا  يبرعلا : ثارتلا  فاشكتسا 

يبرعلا ثارتلا  ءایحإ 
ةیفاقثلا ةیعامتجالا  ثارتلا  ةرھاظ  نيوكت 

ل ــ بقتسملاو ة  ــ ضھنلا
ثيدحلا يبرعلا  دقنلاو  ثارتلا 

ـج هنملاو مو  ـ هفملا ـث:  لا ـ ثلا ـل  صفلا

اھعوضومو ةیبرعلا  تاذلا 
هتانوكمو موھفملا  ةفرعملا : تاودأ 

ـة قبطملا جھا  ـ نملا
ـة يجو ـ لو ـ میتسبإلا ـة  برا ـ قملا

موھفملاو ةثادحلا 

مو ـ هفملا ـن  يو ـ كت ـع:  بارلا ـل  صفلا

ةفرعملا طوقس  ةیبرعلا : ةضھنلا  لبق " ام  "
ينيوكتلا هعباطو  موھفملا  ةثادح 

. ةءارقلا طامنأ  موھفملا : نيوكت 
. مدقألاب ميدقلا  لادبتسا  ةغللا : لخاد  ةءارقلا  طمن 

( تاغللا نیب  ام  وأ  " ) ةغللا ربع   " ةءارقلا طمن 

مو ـ هفملا ـة  ينب ـس:  ما ـ خلا ـل  صفلا

7 www.jadidpdf.com



ةباتكلا ةءارقلا /   ، ةقالعلا موھفملا : عنص  ةیلاكشإ 

ةیبدألا ةقرسلاو  لحنلا 
صا ــ ـتـن لا
ديدجتلاو دیلقتلا 

ثارتلا موھفم  ةینب 

مو ــ هفملا ة  ــ فیظو  : سداسلا لصفلا 

لعافلاو لعفلا  ثارتلاو : ةضھنلا 
نویئایحإلا - 1 نولعافلا :
نوظفاحملا - 2 نولعافلا :

ثارتلا ةفیظوو  ةضھنلا 

ثار ــ تلا ـة  يلا ــ مج  : عباسلا لصفلا 

اھعطاقتو تایلامجلا  لخادت 
يثيدحتلا يوضھنلا  اھعباطو  ثارتلا  ةیلامج 
موھفملاب اھتقالعو  ةیبدألا  دیلاقتلا  ةیلامج 

موھفملاو ةثادحلا  ةیلامج 
يلامجلا مكحلاو  موھفملا 

ةربخلاو ةفرعملا  لامجلا : خيراتو  موھفملا 
ة ــ متا خـ

عجارملاو رداصملا  سر  ـ هف
Résumé
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نكامألاو مالعألا  سرھف 
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ءادھإلا

يمأو يبأ  ىلإ 
هتمحرب امھاوثم  مركي  نأ  يبر  ىسع 

. ةعساولا
يذلا يرديوق  بیطلا  جاحلا  يمع  ىلإو 

. يروضح هتبرغ  سنؤتو   ، ينمھلي

هيونت

يتلا ةلاسرلا  نم  ةدمتسم  باتكلا  اذھ  ةدام 
ةاروتكد  " ةجرد ىلع  لوصحلل  فلؤملا  اھمدق 
ةعماجب اھبادآو  ةیبرعلا  ةغللا  دھعم  نم  ةلودلا "
ةحورطألا ةشقانمب  تمركت  دقو   ، مألا رئازجلا 

: لضافألا ةذتاسألا  ةداسلا  تمض  ةیملع  ةنجل 
اسیئر دسلا  نيدلا  رون  روتكدلا : ذاتسألا 

، افرشم ينھ  رداقلا  دبع  روتكدلا : ذاتسألا 
اررقمو

اوضع شودیح  دمحأ  روتكدلا : ذاتسألا 
اوضع ةلابردوب  بیطلا  روتكدلا : ذاتسألا 
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. اوضع ریصبل  دمحم  روتكدلا : ذاتسألا 
اھبحاص ةرقوملا  ةنجللا  تزاجأ  ةشقانملا  دعبو 

. ادج فرشم  ريدقتب 
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ة ــ مد مـقـ

ثارتلا موھفم  ةساردلاب  باتكلا  اذھ  لوانتي 
زیحلا يف  ثيدحلا  يبرعلا  يبدألا  دقنلا  نمض 
برحلا ىتح  ةضھنلا  رجف  نم  دتمملا  ينمزلا 

نیب عوضوملا  رصح  عجريو   . ةیناثلا ةیملاعلا 
برعلا نیخرؤملا  ةيانع  ىلإ  نيروكذملا  نیثدحلا 
ةيانعو  ، رصم ىلع  نویلبان  ةلمحب  نيرصاعملا 
اھرابتعاب ةیناثلا  ةیملاعلا  برحلاب  بدألا  يخرؤم 

بلغأف  ، ملاعلاو برغلا  خيرات  يف  لوحت  ةطقن 
لصاوت ءدب  ةطقن  ةیسنرفلا  ةلمحلا  نودعي  ءالؤھ 

، هتفاقثو برغلا  بدأ  عم  ثيدحلا  يبرعلا  بدألا 
تلثم ىربكلا  برحلا  نأ  كلذ   . امھب هلاعفناو 

، رصاعملا ناسنإلا  ریمض  تزھ  يتلا  ةمدصلا 
تاذلل قیمع  ناطبتسا  وحن  رعشلا  ةكرحب  تعفدو 
ةيداملا حبكو  ةیناسنإلا  ةعزنلاب  يقرلا  فدھتسا 

. ديدج يبدأ  ریظنتل  بابلا  كلذب  احتاف   ، ةطرفملا
موھفم نأ "  هيونتلا  ردجي  قیقدتلا  باب  نم 

، ةیئارجإ ةیفرعم  ةجلاعم  عوضوم  وھ    " ثارتلا
ةيرظنبو  ، ةھج نم  دقنلا  ةيرظنب  هتلص  ببسب 
اھتيوھ نع  امئاد  نلعت  يتلا ال  ةرصاعملا  ةفرعملا 
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ركفلا يفتكي  بلاغلا  يفف   ، ةحيرص ةروصب  ةیبرغلا 
ةماع ةرابعب  عوضوملا  ىلإ  ریشي  نأب  رصاعملا 
ةعیبطلا هذھ  تناك  امبرو  "؛  ةثادحلا  " يھ

ادرجم انایك  هرابتعاب  موھفملا  روصت  ءارو  ةیئارجإلا 
ةصاخ ایجولومیتسبإ  سیسأت  حارتقا  بلطتي 
ئدابم ةساردب  ينتعت   ، يبدألا دقنلا  اھعوضوم 

نم اقالطنا   ، هجئاتنو  ، هجھانمو  ، يبدألا دقنلا 
ةفرعم ةیلمع  وھ " يبدألا  دقنلا  نإ  لوقت  ةیضرف 

". ةصاخلا اھتروریس  اھل  ةلقتسم 
ثارتلا موھفم  سردن  ديدحتلا  اذھ  ءوض  ىلع 
يبرعلا لقعلا  اھعنطصا   ، ةفرعم ةادأ  هرابتعاب 

ىلع فوقولا  ضرغلا  اذھل  ىخوتنو   . ثيدحلا
اروظنم هتینب  فصوو   ، حاتفملا موھفملا  اذھ  نيوكت 
ةادأك هتعیبطو   ، ةصاخلا هطورش  ةيواز  نم  اھیلإ 
هقایس نع  الضف   ، يبدألا دقانلا  ریكفت  تاودأ  نم 

نع رجني  امو   ، ةیعامتجالا ةایحلا  قایس   ، ماعلا
ىلإ ةیمارلا  ةیميداكألا  تاساردلا  يف  صقنلا 
هبلطتي ام  ةاعارم  عم   ، ةيدقنلا ةيرظنلا  لیصأت 

نم يبدألا  دقنلاب  ةصاخ  ایجولومیتسبإ  سیسأت 
يبسنلا ةيدقنلا  ةفرعملا  لالقتساب  مامتھا 
ةیعوضوملا ةفرعملا  نمض  اھفینصت  دیكأتو 
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میظنتو  ، اھئاطخأ ةعجارم  نكمي  يتلا   ( ةیملعلا )
. حیحصتلا اذھ  ةروریس 

عباط هل  رایتخالا  اذھ  نأ  ركذن  رخآ  بناج  نمو 
، ام يرظن  ساسأ  حارتقا  لالخ  نم  ةیتاذلا  ةبرجتلا 

يصخش عورشم  نمض  میھافملا  نم  زاھج  ءانبو 
نم عون  سیسأتل  القح  يقیبطتلا  دقنلا  نم  ذختي 
امم اقالطنا   ، هریغو بدألا  يف  صوصنلل  ةساردلا 
وأ  " صنلل ةلكشملا  ةدحولا  ریسوتلأ " هامس 

" بدألل ةلكشملا  ةدحولا  هنإ " لوقلا  نكمي  ام 
. ىمادقلا برعلا  دنع  هانعمب 

ةءارق جھنمب  ةساردلا  لسوتت  نأ  يعیبطلا  نمو 
متت ثیح  عوضوملا  ةعیبط  نم  طبنتسم  يلكش 

يعقاولا نیبو  درجملاو  يرظنلا  نیب  ةجوازملا 
فرعتلاو  ، موھفملا ةینب  فصو  لجأ  نم  يبيرجتلاو 
لدجلا نع  فشكلاو   ، هنيوكت ةروریس  ىلع 
طورشو  ، ةصاخلا موھفملا  طورش  نیب  نماكلا 
عمجي يرظنلا  بیكرتلا  اذھ   ، ةیقایسلا ةضھنلا 

نم امھتفیظوو   ، ةھج نم  نيوكتلاو  ةینبلا  نیب 
يلامجلا يعولا  ةدام  عمجل  ادیھمت   ، ةیناث ةھج 

. هخيرات ةباتكل  ایعسو   ، ثيدحلا يبرعلا  يوضھنلا 
عوضوملا میسقت  مت  جھنملا  اذھ  قیبطتلو 
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. لوصف ةعبسو  لخدم  ىلإ 
فشك ، و ةحرتقملا ةساردلا  روصت  لخدملا  يف 
موھفملا ىلإ  رظنلا  يخوت  وھو  اھديدج  نع 

، يتاذ طبض  ماظن  اھل  ةلمتكم  ةینب  هنأ  ىلع 
نمض الإ  اھتفرعم  لمتكت  نيوكت ال  ةروریسو 

اھتایصوصخو قفتي  امبو   ، اھقایس
ىلع ضھنت  ةلواحملا  هذھو   ، ةینيوكتلا
ایفرعم انایك  موھفملا  ىري  سیئر  ضرف 
هروطتو هدوجو  طورشب  هتایح  لصيو   ، ایح

. ةیعامتجالاو ةیفاقثلا 
نایبو ةضھنلا  ةيرظن  لیلحت  لوألا  لصفلا  ضرعيو 
رھاظم نع  بیقنتلاب  كلذو  اھنمض  موھفملا  عضو 
يتلا ةیجراخلاو  ةیلخادلا  لماوعلا  نیب  لدجلا 

، يمالسإلا يبرعلا  يراضحلا  يعولا  تلكش 
لحلا ةضھنلا  نم  تلعج  يتلا  رصانعلا  دصرو 
دوكرلا نثارب  نم  برعلا  جرخأ  يذلا 

نود تلاح  يتلا  ةلكشملا  مث   ، طاطحنالاو
يفاقثلاو يعامتجالا  روطتلاو  ظقیتلا  روطت 

اذھو  ، ديدجتلاو راكتبالا  وحن  برعلا  دنع 
راكفأ أشنم  صحفب  الإ  حضتي  ال  جاودزالا 
اھتفرع يتلا  لحارملا  ضرعو  ثيدحتلا 
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. تاذلا ىلإ  ةرظنلا  ديدجت  تالواحم 
ةرھاظ فصو  ةلواحم  نمضتیف  يناثلا  لصفلا  امأ 

وھو  ، ةیفاقث ةیعامتجا  ةرھاظ  اھرابتعاب  ثارتلا 
يذلا قطنملا  ىلع  فوقولا  دشني  يذلا  فصولا 
ةیبوروألا ثارتلا  فاشكتسا  دوھج  روطت  مكح 

اروضح ثوروملا  روضح  ةشقانمو   ، ةیبرعلاو
هروضح نع  الضف   ، عقاولا يف  ايدام  ایلوادت 

لاح نم  هلاقتناو   ، يلقعلاو يسفنلا 
روط ىلإ  توملا )  ) لامھإلاو نوكسلا 

هیفشكتسم يديأ  ىلع  ءایحإلاو  ةكرحلا 
. ددجلا

موھفملا ةقالع  ثلاثلا  لصفلا  لوانتيو 
ةبراقملا طورش  ديدحت  ةلواحمو   ، جھنملاب

صحف دعب   ، موھفملل ةیجولومیتسبإلا 
تاذلا نیب  ةقالعلا  ةشقانمو   ، هتانوكم
اھتفرعم راسم  صحفو   ، اھعوضومو ةیبرعلا 

نم هروطت  لیبس  يف  فقو  امو   ، يخيراتلا
ةقثلا مخضت  ىلإ  تدأ  ةیفرعم  قئاوع 
راھبنالا وأ   ، مھتفرعم مظنو  فالسألاب 

ىلع امھذوفن  مظاعت  فیكو   ، برغلاب
، ةعدبملا ةیبرعلا  تاذلاب  ةقثلا  باسح 
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. راكتبالاو ديدجتلا  ىلع  اھتردقو 
رثأ ءافتقا  ةلواحم  هلھتسمبف  عبارلا  لصفلا  امأ 
نيوكت ةعباتم  طورش  عمجتسیل   ، ةفرعملا طوقس 
بلطيو  ، ةثيدحلا ةضھنلا  رصع  يف  ثارتلا  موھفم 
ةیمھأ امھیلكل  نیتیلمع  ةساردب  فدھلا  اذھ 
ثوروملا لادبتسا  ةیلمع  امھو  ةمیظع  ةیخيرات 
فانئتسا لیعفت  ىلع  رداق  مدقأ  ثورومب  ميدقلا 
لادبتسا ةیلمعو   ، يخيراتلا ةیبرعلا  ةفاقثلا  راسم 
تبنتسي يبنجأ  ثورومب  ثوروملا  ميدقلا  دیلقتلا 

لضفب عبنملا  ةفلتخم  ةبوصخ  تاذلا  حنم  ضرغب 
. ةديدجلا روكذملا  ثوروملا  رصانع 

يف موھفملا  ةینب  فصو  ةیلمع  لمكتستو 
فشك اھنم  فدھلاو   ، سماخلا لصفلا 
لعف عنصت  يتلا  تاقالعلا  نع  باقنلا 
اذھ دوجو  تایفیكو   ، ةثارولاو ثيروتلا 
مث  ، ةرمضملا هتروصب   ، ءامدقلا دنع  لعفلا 

نیثدحملاف  ، نيرخأتملا رصع  ىلع  هروطت 
ةینبلا هذھ  حضتتو   ، ةضھنلا رصع  برع  نم 
دیلقتلاو  ، ةقرسلاو لحنلا  تاقالع  ةساردب 
سابتقالا مث   ، ثادحإلاو دیلوتلاو   ، ديدجتلاو

يتلا تاقالعلا  نم  كلذ  ریغو   ، صانتلاو
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ةروریس نمض  موھفملا  ةایح  تمسر 
، ثيدحلا ىلإ  ميدقلا  نم  ةیبرعلا  ةفرعملا 

ةیجیتارتسالا فادھألا  ةيانعب  تفخأو 
هروھظو انیح  هرومض  ءارو  ةنماكلا  ةيراضحلا 

. رخآ انیح 
ثارتلا ةفیظو  سداسلا  لصفلا  سرديو 
لوانتيو ثيدحلا  يبرعلا  يبدألا  دقنلا  يف 
نيذلا نییعامتجالا  ةلعفلا  ديدحت  فصولا 
نیبي امك   ، موھفملا مادختسا  دودح  اومسر 

، ةیعامتجالاو ةیسفنلا  لماوعلاو  عفاودلا 
هذھ رطأ  تددح  يتلا  ةیخيراتلا  فورظلاو 

، ةضھنلاب ايوضع  اطبر  اھتطبرو   ، ةفیظولا
، ثوروملا رودل  مدختسملا  مھف  عونبو 

. ةضھنلل هروصت  ةقيرطو 
باتكلا ةدام  ةحورطألا  نم  عباسلا  لصفلا  متخيو 
ةیفسلفلا اياضقلل  يرظنلا  بیكرتلا  ضرعب 

، عقاولا يف  ثوروملا  دوجو  اھریثي  يتلا  ةیلامجلاو 
ةفرعملا يف  ثارتلا  موھفم  روضح  اھیف  ببستيو 

، اھنم ةيدقنلا  ةفرعملا  امیسالو  ةرصاعملا  ةیبرعلا 
يف میھافملا  ماظتنا  ةیضق  لصفلا  لوانتيو 

، ةربخلا ةثارو  ةلكشم  لوانت  ي امك   ، ماكحأ
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يھو  ، لوألا ماقملا  يف  ةیلامجلا  ةربخلاو 
اھیف ریكفتلا  نع  رجنا  يتلا  ةلكشملا 

باطخلا يف  ثارتلا  موھفم  ثادحتسا 
ایفرعم انایك  هرابتعاب   ، رصاعملا يبرعلا 
امبرو  ، اھسفن ثارتلا  ةرھاظ  هدوجو  يزاوي 

. نمزلا نم  ةدم  اھئافتخا  دعب  رمتسي 
نمضتت ةحورطألا  هذھ  نإ  لوقلا  لفانلا  نم 
ىلجت يتلا  رھاظملا  نع  ثحبت  ةءارق  ةلواحم 
ةضھنلا رصع  دقن  صوصن  يف  موھفملا  اھربع 
ریشن نأ  نم  سأب  الو   ، ثيدحلا يبرعلا  يبدألا 
بایغ يھو  انتھجاو  يتلا  بعاصملا  مھأ  ىلإ  انھ 
صنلا يف  ثارتلا  موھفم  نع  ةحيرصلا  ةرابعلا 
سسؤي يذلا  رظنلا  بایغو  لب   ، ثيدحلا يدقنلا 

وھو اھیلع  موقي  يتلا  ئدابملا  طسبيو   ، موھفملا
داور ناھذأ  يف  ثارتلا  نوك  ىلإ  هعاجرإ  نكمي  ام 
ةلواحم نود  نم  میلستلا  قيرطب  فرع  ةضھنلا 
شاقنلا نم  عون  يأ  حتف  نود  نمو  لب   ، هفيرعت

امم  ، هتیصخشو هتيوھ  وأ  هتانوكم  حضوي  يذلا 
دیكأتلا ىلإ  نيركفملاو  نیسرادلا  نم  ریثكب  ادح 

. هتيوھ ضومغو  ثارتلا  ةیصخش  ضومغ  ىلع 
نم ریثكب  ةیبرعلا  دقنلا  ةبتكم  تلفح  دقلو 
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ثارتلاب ةيانعلا  ةرورض  ىلإ  تھبن  يتلا  بتكلا 
بلغأ نكل  ةیعوضوم  ةیملع  ةسارد  هتساردو 

الإ موھفملا  لوانتت  مل  نأشلا  اذھ  يف  تافلؤملا 
ةرھاظ يف  ثحبلا  نع  لصفني  اعوضوم ال  هرابتعاب 
هعورشم يف  سینودأ  ىصقتسا  دقف   ، ثارتلا

عابتألا يف  ثحب  لوحتملاو : تباثلا   " موسوملا
امع اثحاب  ثارتلا  رھاوظ  برعلا " دنع  عادبإلاو 
برعلا تنكم  يتلا  ةیلقعلا  ئدابملا  هامس 

هذھ فنص  هنكل   ، ثارتلا جاتنإ  نم  نیملسملاو 
تانوكم بسح  اجودزم  افینصت  ةیلقعلا  ئدابملا 
لفغو ينيدلاو  يسایسلاو  يعامتجالا  عارصلا 
ةیفلخلل يرورض  يدقنلا  يعولا  نوك  نع 
ةبسنلاب يرورض  وھ  امك  امامت  ةیفوصلا  ةیعیشلا 
ثحبلا يف  عسوتلا  كلذ  هعفدو   ، ةینسلا ةیفلخلل 

. موھفملا اياضق  نع  دعبلا  ىلإ  لكلا  نع 
يف هعورشب  لیعامسإ  نيدلا  زع  مھاس  دقو 
اياضق دصرو   ، ةیلامجلا يبرعلا  دقنلا  سسأ  فصو 

لك لثم  هلثم   ، ةيونعملاو ةینفلا  هرھاوظو  ثارتلا 
امھتءارقب  ، يركش يلاغو   ، فصان ىفطصم  نم 

ضعب ميدقت  يف   ، ةميدقلا هروذج  شبنو   ، ثارتلا
، ةقحاللا موھفملا  ةشقانم  قيرط  ىلع  تاراشإلا 
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ثيداحأ عمج  دق  نیسح  هط  ناك  كلذ  لك  لبقو 
هیف صخل  ديدجتلاو " دیلقتلا   " هامس باتك  يف  هل 
ةیئانث ةيواز  نم   ، ثارتلا عوضوم  يف  ةيرظنلا  هءارأ 
ىلإ لامعألا  برقأ  نكل   ، دیلقتلاو ديدجتلا 

، روفصع رباج  اھدعأ  يتلا  ةساردلا  يھ  انعوضوم 
اھنّمضو يدقنلا " ثارتلا  ةءارق   " ةموسوملا
تاساردلا هذھ  نأ  ریغ   ، ةمیق ةیجھنم  تامدقم 
ةمدختسملا دقنلا  ةادأ  لیلحتب  نعت  مل  اھریغو 

، ةرھاظلاب اھتيانع  ردق  ثارتلا  ةفرعمل 
ةفرعملا لاجم  يف  ةفلتخملا  اھتایلجتو 
. ةصوصخم ةروصب  دقنلا  يفو   ، ةماع
يرباجلا دباع  دمحم  فلؤم  ىلإ  فاضي  كئلوأ  لك 

،" يبرعلا لقعلا  ةینب   " موسوملا لماشلا 
اھلكو  ، ثارتلا ةءارقل  ينيزیت  بیط  عورشمو 
انتعانق دیكأت  ىلع  ىرخأب  وأ  ةروصب  تدعاس 
ثحبلاو ةیبرعلا  ةيدقنلا  ةيرظنلا  ةجاحب 
لوانتت ةیميداكأ  ةسارد  ىلإ  يجولومیسبإلا 

، اھمیھافم يأ  ةفرعملا  تاودأ  لیلحتلاو  فصولاب 
ربعي يذلا  ثارتلا  موھفم  ىلع  اھتيانع  فقتو 
ىلع اھمزعو   ، ةیبرعلا تاذلا  ةدارإ  نع  هفصو 
اھیلع بعص  نأ  دعب  ثارتلا  ةیلاكشإب  لفكتلا 
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، ريونت ردصم  ثارتلا  يف  ىرت  يتلا  ةرظنلا  ضيوعت 
تایطعم نم  امھم  ىطعم  هیف  ىرت  ةديدج  ةرظنب 
زواجتي نأ  نود   ، رضاحلا دیفي  نأ  هنأش  نم  خيراتلا 
ديدحت ىلإ  هیجورم  ضعب  حمطي  نأ  وأ   ، رودلا اذھ 

. هدحو هنم  اقالطنا  لبقتسملا  روصت 
بغي مل  ثارتلا  موھفم  نأب  هيونتلا  ردجيو 
نرتقا لب  ءامدقلا  باطخ  نع  امات  ابایغ 
هیلع لد   ، ةفلتخم ظافلأو  تاحلطصمب 

ثادحإلا يتظفلو  ةياورلا  ظفلك  اھضعب 
ظفل نم  اھلكو   ، ثدحملاو ميدقلاو   ، دیلوتلاو
لمح ثارتلا  ظفل  نكل   ، مھحالطصاو ءامدقلا 
لوصو نع  ةمھم  ةلالد  ةضھنلا  ةيادب  ذنم 

نأ نیب  مساح  قرتفم  ىلإ  ثراوتلا  ةرھاظ 
فالسأ نع  ثرن  نأ  وأ  انفالسأ  نع  ثرن 

ةرتفل انفرص  ددرتلا  اذھ  نأو   ، ددجلا ملاعلا 
ةربخلا يبستكم  كلس  ىلإ  باستنالا  نع 

ةفص مھیلع  علخن  نيذلا   ، صاخلا مھدھجب 
، نیقلاخلا وأ   ، نيركتبملا نیعدبملا 

. نیفشتكملاو
يف لضف  هل  نم  لك  لاضفأب  رارقإلاب  متخنو 
يفو  ، ةرضاحلا هتروص  ىلإ  لمعلا  اذھ  لاصيإ 
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ينھ رداقلا  دبع  روتكدلا  ذاتسألا  ءالؤھ  ةمدقم 
، هبحاص ىطخ  داقو  عورشملا  اذھ  نضتحا  يذلا 
، حصنلا ضحمو   ، ةياعرلا روفوم  هیلع  قدغأو 

لخبي مل  امك   ، عیجشتلا قدصو   ، ةدوملا ميركو 
ىلع رذعت  نأ  دعب   ، ةرزاؤملاو نوعلا  روص  لكب 
هازج يجرعألا –  نیسح  دمحم  روتكدلا  ذاتسألا 
ةلصاوم ریخ – لك  نیملعملاو  ةذتاسألا  لكو  هللا 
ينبتب ءدب  يذ  ئداب  مركت  دق  ناكو   ، هیلع هفارشإ 
يتلا  ، رايدلا هذھ  رداغي  نأ  لبق   ، عوضوملا

، هقدصو هتیناسنإب  دیشتو   ، هملع هل  ركذت 
دالبلا هذھ  اومدخ  نمم  هلاثمألو  هل  وعدتو 
ةعفرلا مامتب  ملعلا  تالاجر  نم  ةبیطلا 

. ددؤسلاو

يرديوق بیطلا  دمحم 
نابعش 1422ه يف 15  ةفلجلا 
ربمفون 2001 م قفاوملا 01 
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ةيدقنلا ةفرعملا  ةادأ  موھفملا  ـل : خدم

هنأب  ، ةیئارجإ ةياغل   ، موھفملا فرعن  نأ  نكمي 
تاذلا اھمدختست  يتلا  ةفرعملا  ةادأ  "

". اھسفنبو ءایشألاب  اھتفرعم  عنصل  ةفراعلا 
هب نيریشم  ماعلا  فيرعتلا  اذھ  قوسنو 
لعجت يتلا  لماوعلاو  تارابتعالا  ةلمج  ىلإ 
روطتملا ةفرعملا  لعف  ةرمث  موھفملا  نم 
تایلآلاو  . سدح ىلإ   ، يروعش رصنع ال  نم 
لقعلا اھمدختسي  ةلیسو  هنم  تعنص  يتلا 
يذلا رمألا   ، لعفلا اذھ  زاجنإ  لمكتسیل 

" ةیلوألا ةدحولا   " ةبترم يف  موھفملا  عضي 
. ةفرعملا نيوكت  ةروریس  يف  ةيرورضلا 
ةیخيرات زاربإ  دصقتي  يذلا  لیلحتلل  نكميو 
موھفملا ةینبل  ينآلا  فصولا  دیفي  نأ   ، موھفملا

ریغ ةروصب  ولو   ، قيرغإلا ةيانعب  تیظح  يتلا 
اعوضوم هرابتعاب  موھفملا  دجو  ثیح   ، ةرشابم
تلواح يتلا  ةیلقعلا  تاشقانملا  نمض  هناكم 
دینیمراب نیب  ترادو   ، يقیقحلا ملعلا  فيرعت 
نوطالفأ مث  طارقس  اھیف  ىلدأو  سدیبيرويو 

ىلوأ حرص  ءانب  لمتكي  نأ  لبق  ىتح  امھولدب 
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نوطالفأ [1] . دي  ىلع  انتغلب  يتلا  ةفرعملا  تايرظن 
ءاملع هشقان  يذلا  موھفملا  عوضوم  نأ  عقاولاو 
نیب ةلباقملا  ةيواز  نم  نیملسملا  لوصألا 
هروطت دھشي  مل  صنلا  يف  موھفملاو  قوطنملا 
هجتت ملو   ، ةیملعلاو ةیقطنملا  ةساردلا  وحن 

عم الإ  ةیعوضوملا  ةبراقملا  وحن  موھفملا  ةسارد 
نرقلا يف  روطتتل   ، ةثيدحلا ةفسلفلا  جوضن 

ایجولومیتسبإلا راھدزا  نم  ةدیفتسم   ، نيرشعلا
مامتھاب اھراثئتساو   ، صاخلاو [2]  ماعلا  اھیقشب 

، ةیناسنإلاو ةیعامتجالا  مولعلا  يف  نیثحابلا 
لعج ىلإ  ىدأ  يذلا  وھ  روطتلا  اذھو 
عرف تاعوضوم  نم  ایح  اعوضوم  موھفملا 

" وھ يعامتجالا  ثحبلا  عورف  نم  ثيدح 
". ثحبلاو ةفرعملا  تاینقت 

دیكأت ىلع  فراعملا  جاتنإ  عراست  دعاس  دقو 
میھافملا ةسارد  ىلع  ةرطیسلاب  مامتھالا 

ىلإ يعسلا  ديدجتو   ، اھروطت قافآو  اھعاونأو 
لفكي يملع  جھنم  قفو  ةساردلا  هذھ  میسقت 
يملاع يف  ةدجتسملا  تالكشملا  فینصت 
ثحابلا مامأ  عضت  يتلا  هتایجولونكتو  لاصتالا 

ىلإ اھمض  نم  صانم  يدحتلا ال  نم  ةديدج  ابورض 
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ةدعاسملا ضرغب   ، میھافملا ةسارد  عوضوم 
كلت يف  مكحتلا  قرط  نیسحت  ىلع 

طبترملا ةفرعملا  لعف  ءارثإو   ، تاینقتلا
. هروطتو  ، ءادألا ةھج  نم  اھب  ايوضع  اطابترا 

لخدملا اذھ  يف  ةحرتقملا  ةساردلا  امأ 
لوانتي نیلخادتم  نیمسق  ىلإ  مسقنتف 
ةقلطملا هتروص  يف  موھفملا  امھدحأ 
هتعیبطو هتدالو  نع  ثحبلا  افدھتسم 
يناثلا صتخي  امنیب   ، ةيدعبلاو ةیلبقلا 
ةیفرعملا هتاقایسب  موھفملا  طباور  ةساردب 

لثم ىرخألا  لقعلا  لاعفأ  نمض  هماظتناو 
ميدقت لخدملا  اذھ  ىخوتي  كلذبو   ، مكحلا

دق امو   ، ةيرظنلا بناوجلا  لوانتي  حیضوت 
. سابتلالا برضأ  نم  اھلخادي 

: موھفملا ةسارد 
مھأ نم  موھفملا  عوضوم  دعي 

، ةفرعملا ةيرظن  اھسردت  يتلا  تاعوضوملا 
انئجافي امو   ، ةفرعملا ةسرامم  عقاو  نأ  ریغ 
ناھجوي  ، عيرسلا لاصتالا  لئاسو  روطت  هب 
عوضوم موھفملا  لعج  وحن  دارطاب  ثحبلا 
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نأب اقیقح  اعوضوم  هرابتعاو  لوأ  مامتھا 
: ةفرعملا تاینقت  تاعوضوم  نمض  جردي 

ةيرظن عورف  نم  ادھع  ثدحألا  عرفلا 
عرفلا اذھ  نمضو   ، ةرصاعملا ةفرعملا 

ایجولومیتسبإلا نم  لكب  طبترملا  قیقدلا 
يتلا ةساردلا  جردت  نأ  نكمي  جھنملاو 

تايرظنلا لثم  ةفرعملا  لئاسو  لوانتت 
اھب لسوتي  يتلا  میھافملا  يأ  اھتاودأو 

. هعوضوم ةفرعمل  يرشبلا  لقعلا 
موھفملا فینصت  كلذ  نم  مھفي  نأ  يغبني  الو 
ةیفلخلا لافغإ  وأ   ، ةثدحتسملا تاعوضوملا  نمض 

" ةیمست هیلع  قلطي  دق  ام  ءوشنل  ةیخيراتلا 
، ةثيدحلا ةفرعملا  ةيرظن  نمض   " موھفملا ةيرظن 
ام ىلع  حاتفنالا  نم  قثبنت  اناعسم  ةاون  نإ  لب 

مامتھا باطقتسا  نم  مولعلا  ةفسلف  هتفرع 
نم هتققح  ام  دعب  تایناسنالا  يف  نیثحابلا 
يف ينضملا  اھداھتجا  لضفب  ةيرظن  بساكم 

، اھجھانمو  ، ةثيدحلا مولعلا  ئدابم  ةسارد 
ةیلمع لقص  نم  هتققح  ام  لضفبو   . اھجئاتنو

ثيدحلا [3] . يملعلا  ركفلاب  رثأتلاو   ، فسلفتلا
اذھ يف   ، موھفملا روصت  نع  ثحبلا  نإف  اذكھو 
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اضيأ لفغي  الو   ، هتثادح لفغي  ال   ، قایسلا
ةروریس نم  ءزج  يھ  يتلا  هتیخيرات 

. ةثيدحلا ةفرعملا 
ىلإ يعسلا  وھ  لخدملا  اذھ  عوضومف 
فصولا نم  برضلا  اذھو   ، موھفملا فصو 
موھفم هیلع  قلطي  نأ  نكمي  ام  وحن  انرجي 
ةلواحم موھفملا  موھفمب  ينعنو  ؛  موھفملا
يتلا ریكفتلا  طامنأ  نیب  ةقالعلا  راسم  عبتت 
يتلا طامنألاو   ، موھفملل ریظنتلاب  تمتھا 

ایعامتجا انئاك  لداعي  ام  موھفملا  يف  تأر 
يف ایناسنإ  العف  لثمي   ، ةيرظن ةغایص  اذ 

ببسلا اذھلو   . يعامجلاو يدرفلا  هیيوتسم 
روصت ةغیص  ةلواحملا  هذھ  ىوتحم  ذختا 
لالخ نم  هیلإ  رظني  موھفملل  جودزم 
هتینب امھ : هیف  نییساسأ  نیيوتسم 
اھتروص ءانب  لثمت  امك  ةيرظنلا  وأ  ةيديرجتلا 
ةینبلا  " اھیلع قلطي  دقو  يناسنإلا  يعولا 
اھتددح امك  ةیبيرجتلا  هتینبو  ةیقطنملا "

. ةیلمعلا ةسرامملا  طورش 
ةرابع يھف   ، موھفملل ةيديرجتلا  ةینبلا  امأ 

نم برض  وأ   ، يديرجت عباط  يذ  ططخم  نع 
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اعون حیتي  يذلا  يسدنھلا  لیثمتلا  بورض 
موھفملا ةروص  نیب  يئاقلتلا  لصفلا  نم 

نیبو  ، ةیقطنملا هتینب  لداعت  يتلا 
اھانعم ةروصلا  كلت  يطعي  يذلا  نومضملا 
كشلل لاجم  الو   . اھیلإ فاضي  نیح  اھتدامو 
ةلواحم وھ  لصفلا  اذھ  نم  ضرغلا  نأ  يف 
لیثمتلا نم  لومأملا  طمنلا  اذھ  ءانب ) ) روصت

عیمج فصول  حلصي  نأ  نكمي  يذلا 
تاعومجم فصو  وأ   ، اھبلغأ وأ  میھافملا 

ردق اھنیب  عمجي   ، لقألا يف   ، اھنم ةبراقتم 
. ماجسنالا نم 

نورظنملا حدكي  يذلا  روصتلا  اذھ  قفوو 
ةروصب موھفملا  لوحت   ، هغولب لجأ  نم 
ةیھام يذ  نایك  ىلإ  ةديازتمو   ، ةجردتم
اھعباط ببسب  لقتست  تكفنا  ام   ، ةدرجم

نم اموھفم  حنمي  ام  لك  نع  درجملا 
ةروریس نمض  هتیصوصخ  میھافملا 
لوقح نم  لقح  نمض  وأ   ، اھتاذب ةیفرعم 

. ةفرعملا
موھفملا تايوتسم  نم  يناثلا  ىوتسملا  امأو 
ةیبيرجتلا ةینبلا  فصو  هیلع  قلطن  نأ  نكمیف 
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ماقملا يف  قلعتي  ىوتسملا  اذھو   ، موھفملل
ادوجو موھفملا  يطعي  يذلا  ىوتحملاب  لوألا 
برض ىلع  فقو  يھ  يتلا  هتانوكمب  طبتري  انیعم 

نیمئاقلا مامتھا  سكعي  يعولا  نم  صوصخم 
يتلا طورشلاو  ةجاحلابو   ، موھفملا جاتنإ  وأ  عنصب 

، ةصوصخم ةغایص  هتغایص  ىلإ  مھتعفد 
عاونأبو عجارمب  ةددحم  فادھأ  قفو  همادختساو 

، ينفلا لامجلاو  ةفاقثلابو   ، ةطلسلا نم 
يعمجلا [4] . روعشاللاو  لایخملابو 

عوضوم نع  ثحبلا  اذھ  قایس  يفو 
نیتینبلا صانتقا  لالخ  نم  انلواح  موھفملا 
نیفلاسلا نییعسملا  زواجت  نیتروكذملا 

لجأ نم  ةفرعملا  امھلیبس  تكلس  يذلا 
كلذو  ، هفيرعتو موھفملا  ىلع  فرعتلا 
ىلع موقي  راسم  نمض  امھنیب  فیلوتلاب 
نیبي ءارجإ  وھو   . ةیبیكرت ةیلیلحت  ةرظن 
ىلإ يضفي  نيراسملا  يزاوت  نأب  انعانتقا 

، ةیعوضوملا موھفملا  دوجو  ةقیقح  ةفناجم 
ایكیناكیم اروصت  دوجولا  اذھ  روصت  ببسب 
يعولا نیبو   ، بيرجتلاو ديرجتلا  نیب  لصفي 
هنيوكت ةروریسو  موھفملا  نیبو   ، عقاولاو
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وحن انھجتا  كلذبو   . ةفرعملا يف  هتفیظوو 
، هنومضم يف  موھفملا  ةروص  نع  ثحبلا 

روصت لالخ  نم  هتروص  يف  هنومضم  نعو 
يفرعملا لعفلا  ةینب  هرابتعاب  موھفملا 

نمض لقعلا  طاشن  نم  فلأتت  يتلا  ةیحلا 
. ةایحلل ةیلمعلا  ةسرامملا  ةیمانيد 

دقنلا يف  ثارتلا  موھفم  ىلع  قیبطتلاو 
هجوي  ، ةحورطألا هذھ  عوضوم  يبرعلا 
يقش نیب  طبرلا  وحن  ثحبلا  راسم 

: امھو نیسیئرلا  موھفملا 
ةرھاظلا هلیثمتو  يعولا  كاردإ  ةروص  - 

. ماھفإلا عوضوم 
يتلا ةیفاقثلاو  ةیعامتجالا  طورشلا  - 
الثمم يعولا  يف  ثارتلا  روضح  تدسج 

. عقاولا يف  هروضح 
هرابتعاب هصحفب  انمقو   ، لقعلا انلمأت  ام  اذإف 

نوكن ةفرعملا  جاتنإ  نع  لوؤسملا  يفاقثلا  لعفلا 
اذھ نأ  ریغ   ، ةمھملا نم  لوألا  رطشلا  انزجنأ  دق 

ةفيدرو همیسق  لامكتسا  انم  يضتقي  رطشلا 
قایس وھو  هب  الإ  حضتي  ال  يذلا  يناثلا 
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نم هیلع  ضھنت  امو   ، ةیعامتجالا ةرھاظلا 
ىلإ ناسنالا  نم  دتمت  تاقالع  ةكبش 

، ناسنإلا ىلإ  تاثوروملا  نمو   ، تاثوروملا
. يلامجلا لقحلا  نمض 

فوقولا دشني  ةساردلا  هذھ  ططخم  ناك  اذإو 
اھعوضوم رادم  نإف  ةبرجتلاب  لقعلا  ةقالع  ىلع 

هیلقح نیب  ثارتلا  موھفم  عقوم  نع  ثحبلا 
يلامجلا ـل  قحلا امھو : نینيابتملا  نیمزال  ـ تملا
لقحلاو  ، يسحلا كاردإلاو  ةیساسحلا  لقح  يأ 
ضھني يلقع  كاردإ  لقح  وھو  يماھف  إلا

. هرودب يبدألا  دقنلل  ریظنتلا  هلیثمتب 
ةادأ هسفن  تقولا  يف  وھ  ثارتلا  موھفمف 
جاتنإل ةيرظن  ةلیسو  هرابتعاب  ةیلقع  ةفرعم 
شقانتو رییغتلا  طورش  ددحت  ةفرعم 
هتلصو ميدقلا  قوذلاب  ةقلعتملا  لئاسملا 
ىرخأ ةھج  نم  دعي  هنأ  امك  ؛  ديدجلا قوذلاب 
ریياعم قفو  ينفلا  لمعلا  ىلع  مكحلا  ةادأ 

. ةثوروم ةیعامج  ةیلامج 
موھفملل ةجودزملا  ةعیبطلا  هذھ  دسجتتو 

دقنلا نیب  نارتقالا  يف  دسجتت  ام  رثكأ 
، دقنلا ةفسلف  هیلع  قلطي  امیف  ةفسلفلاو 
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. لامجلا ملعو   ، لامجلا ةفسلف  يفو 
يلامجلا مكحلا  حنمي  قیبطتلا  نمضف 

، اھضعبب طابترالا  ةصرف  ةيدقنلا  میھافملا 
يف اھنیب  طبري  ـل  سلست نم  هر  ـ فوي امب 
يتلا ةفرعملا  ةقالع  يھ  ةیعون  ةقالع 
قوذلا تایطعم  ةمجرت  نم  فراعلا  نكمت 
تایطعم ىلإ  ةسوسحملا  يلامجلا 
لقعلا ماظن  نمض  اھب  لماعتلا  لبقت  ةلوقعم 
رعاشملا لصو  قيرط  نع   ، يرظنلا

. راكفألاو میھافملاب 
ءوشن ىلإ  يضفي  موھفملا  مادختسا  نإ 
ةدام نكل   ، اھتاموظنمو راكفألا  لسلستو 

ةلثمملا ةیعونلا  همادختسا  ةئیبو   ، موھفملا
، هیلإ يھتني  يذلا  فدھلاو   ، يبدألا دقنلاب 
اھلك يمتنت   ، لامجلا روصت  ةلواحم  وھو 

ةیساسحلا ملاع  ىلإ  روصلا  نم  ةروصبو 
ىلإ ءوجللا  هدیلاقت  نمض  لحي  ال  يذلا 

. هروضح ىلإ  ریشت  تالیثمت  ميدقتل  راكفألا 
جاتحي يذلا  يساسألا  ضقانتلا  وھ  مكلذ 
حبصي نل  ریسفتلا  اذھو   ، ریسفت ىلإ 
ةیلمع لالخ  نم  الإ   ، انروصت يف   ، انكمم
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نأ اھنأش  نم  يتلا   ، افنآ ةروكذملا  لیلحتلا 
تاراسملا ةعیبط  حیضوت  ىلع  دعاست 
مادختسالا نم  لكل  ةيزاوتملاو  ةنمازتملا 

. روصتلاو

: ةفرعملا تايوتسمو  يبدألا  دقنلا 
، ةیناسنإلا ةفرعملا  عاونأ  مدقأ  نم  يبدألا  دقنلا 

هروھظ طبر  ةیخيراتلا  ةیحانلا  نم  لوقعملا  نمو 
اھروھظ نماز  يتلا  ىربكلا  نيودتلا  روصع  روھظب 

لثم ىربكلا  ةباتكلا  تاراضح  نم  ةراضح  لك  رجف 
ةراضحلاف  ، ةیبرعلا ةراضحلاو   ، ةینانویلا ةراضحلا 

ميدقلا میسقتلا  بسحو   . ةثيدحلا ةیبرغلا 
نكي مل  يبدألا  دقنلا  نإف   ، يفرعملا طاشنلل 
امنإ هثحابم  نإ  لب   ، ةفسلفلا نع  امامت  الصفنم 
ىلإ مھتجاحو  ةفسالفلا  تامامتھا  اھتلمأ 
نمض اورھظ  يتلا  ةیفرعملا  مظنلا  ءانب  لامكتسا 
دوجولا ةلئسأ  نع  ةباجإلاو   ، يخيراتلا اھراسم 
ةيرظن ءانب  ىوتسم  ىلإ  لوصولاو   ، ةنونیكلاو

. خلإ  ، ... مھنم لكب  ةصاخلا  ةفرعملا 
طاشنلا میسقت  ددج  ثيدحلا  رصعلا  يفو 
ىدحإ هرابتعا  نكمي  يذلا   ) يفرعملاو يملعلا 
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نم عرف  اھتسارد  ىلوتي  يتلا  ةیمیظنتلا  تامھملا 
( ةفرعملا عامتجا  ملع  وھ   ، عامتجالا ملع  عورف 

دقنلا فینصت  ليدعت  ىلإ  ديدجتلا  مكلذ  ىدأو 
مولعلا وأ  تایناسنإلا  نمض  جردیل  يبدألا 
ءامدقلا مامتھا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجتو   . ةیناسنإلا

هل ناك  هفيرعت  وأ  يبدألا  دقنلا  دح  ةغایصب 
مامتھا نع  مھيدل  فلتخم  لولدم 
نیلاحلا يفو   ، دقنلا عوضومب  نيرصاعملا 

لمأت نم  الدب   ، هسفن دقنلا  لمأت  ميدقت  دعي 
دھم يذلا  لخدملا   ، بدألا يأ  هعوضوم 

بابسألا أیھو   ، دقنلا ةفسلف  عوضوم  طبضل 
يھ يفسلف  عباط  تاذ  ةيرظن  سیسأتل 

. دقنلا ةيرظن 
يبدألا دقنلا  عوضوم  يأ  عوضوملا  اذھ  ىقبيو 

اذھ يعونلا  صاصتخالا  عورشم  حنمیس  ام  وھ 
دقنلا نأ  حضاولا  نمو   . ةیفرعملا هتیعورشم 
حومط نم  ةیعورشملا  هذھ  دمتسي  يبدألا 
ةساردلا باحصأ  بأد  مث   ، بدألا يرظنمو  نيدقانلا 
تاھاجتالا مث   ، ةیعیبطلا مولعلاب  نيرثأتملا  ةیبدألا 

( ةصاخ ةروصب  اھنم  ةیلكشلاو  ةیناسللا   ) ةيوغللا
ةفرعملا عاونأ  رئاس  نع  هزییمت  ىلإ  يعسلا  ىلع 
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رئاس نع  صاخلا  هعوضومب  القتسم   ، ةیملعلا
يعونلا عوضوملا  اذھو  ىرخألا [5]  . ةفرعملا  عاونأ 

" بدألا ملع  ةفص " نم  دقنلاب  برتقا  يذلا  وھ 
ةیتآلا ةرابعلاب  اھتعنن  نأ  انل  نكميو   ، هتفدار يتلا 
الدب ةیملع " ةفرعم  بدألا  ةفرعم  اظفحت ": رثكألا 
وھو يدیلقتلا  يرایعملا  هعوضوم  نم 

. اھتمیق ريدقتو  ةیبدألا  لامعألا  ىلع  مكحلا 
هتلواحم دودح  دنع  فقي  مل  يبدألا  دقنلا  نكل 
ةلواحم يأ   ، هیلع مكحلاو  بدألا  ىلع  فرعتلا 
هتانوكم ىلإ  هیبنتلاو   ، يبدألا لمعلا  فصو 

؛ هیلع مكحلا  لجأ  نم   ، همییقتو هريدقت  طورشو 
ىلع فرعتلا  ةلواحم  ىلإ  كلذ  ىدعت  امنإو 
ىلع كلذ  لدف  اھسفن [6]  . فرعتلا  ةلواحم 
ينعي ام  وھو   ، صاخلا هطاشن  لمأت  دصق 
ازیمم اعون  هرابتعاب  لصو – يبدألا  دقنلا  نأ 

نم هب  تقترا  ةلحرم  ةفرعملا – عاونأ  نم 
ةفرعم ىوتسم  ىلإ  ةفرعملا  ىوتسم 

ىوتسملا اذھ  نأ  ينعي  ام  وھو   ، ةفرعملا
، ةفرعملا ةيرظن  نمض  امامت  جردني  يناثلا 

هقرطو دقنلا  سسأ  لیلحت  لواحت  يتلا 
. هجئاتنو هئدابمو 
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يبدألا دقنلا  ملاع  يف  ةلقنلا  هذھ  قیقحتبو 
رییغت قفو  ایعون  فلتخا  دق  هسفن  ىعسملا  نوكي 

اھعوضوم فلتخي  ةھجو  هھاجتاو   ، فرعتلا راسم 
ىلإ ىدأ  يذلا  رمألا   ، يلصألا دقنلا  عوضوم  نع 

وأ  ، يبدألا دقنلا  ةيرظن  لقح  وھ  ديدج  لقح  ءوشن 
مھلامعتساب هيرظنم  ضعب  هیلإ  ریشي  امك 

فالتخالا نم  مغرلاب  نیفدارتم  نیحلطصم 
، دقنلا ةفسلف  حلطصم  امھو  امھنیب  يبسنلا 

تأشن انھ  نمو   ، يبدألا دقنلا  دقن  حلطصمو 
رارغ ىلع  دقنلل  ةيرظن  دوجو  ىلإ  ةجاحلا 
عم اھثحابم  لخادتت  يتلا  بدألا  ةيرظن 

دحاولا لعجت  ةروصب  يبدألا  دقنلا  ثحابم 
. ایلك يناثلا  يف  انمضم  امھنم 

ةيرظنلا هذھ  تاعوضوم  نم  لعلو 
، ناسنإلا ةیصاخ  ىقبي  يذلا  موھفملا 
نم هریغ  ىلع  هزیمتو  هقوفت  ةيادب  ةطقنو 

لامجلا كاردإ  نأل   ، ةفورعملا ةیحلا  تانئاكلا 
نیتنثا نیتلیسو  ىلع  فقوتي  هیلع  مكحلاو 

: امھ
لیثمت نم  هبحاص  ن  ّكمي يذلا   : ساسحإلا - 
يذلا موھفملل  قيرطلا  ادھمم   ، هنیعب ءيش 
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ءایشألا عیمج  لیثمت  وھو   ، يقابلاب علطضي 
يف اھكارتشاب  ادحاو  اعون  فلؤت  يتلا 

. ةددحم صئاصخ 
يف  ، هاوتحم موھفملل  رفوي  يذلا  سدحلاو   -

ارصبم [7] . سدحلا  موھفملا  لعجي  نیح 

: هردصمو موھفملا  لصأ 
، موھفملل ةيرظنلا  ةجلاعملا  نم  انینعي  يذلا  نإ 

موھفملا نم  ذختا  يذلا  يرظنلا  شاقنلا  وأ 
ریثي موھفملا  نوك  وھ   ، هتاعوضوم نم  اعوضوم 
وأ لصألا  ةیضق  يھ  ةفرعملا  يف  ةمھم  ةیضق 

انتفرعم هساسأ  ىلع  ينبن  يذلا  قلطنملا 
دمتعي يتلا  ىلوألا  ةیساسألا  ةدحولا  وأ  ةایحلل 
روصت نیب  لباقتلاو  ناسنإلا [8]  . ریكفت  اھیلع 
رخآو يلاثم  روصت  نیب  وأ   ، يبيرجت روصتو  ينالقع 

، هسفن ركفلا  روطتب  طبتري  امنإ  موھفملل  يدام 
راسم لامكتساو   ، هسفن میظنت  يف  هتقيرطو 

ةیخيراتلا هتلحرم  نمض   ، صاخلا ِهِتَنَیْنَب 
موھفملا نيوكتب  قلعتي  امم  رثكأ   ، ةاطعملا

. هومنو هسفن 
تسیل قرطب  – جزمت اھسفن  ةایحلا  تناك  اذإو 
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دوجولا نیب  – ایفاك احوضو  ةحضاو  وأ  ةطیسب  امئاد 
روضحلا نیبو   ، ةبرجتلاو ركفلا  نیبو   ، هتروصو

اذھ نإف   ، يداماللاو يداملا  نیبو   ، بایغلاو
رصانعلا ىلإ  برستي  نأ  نكمي  هسفن  جزملا 

، ناسنإلا ریكفت  اھنم  فلأتي  يتلا  تاقالعلاو 
روصت لك  حبصي  كلذبو   ، يلقعلا هطاشنو 
ةباثمب ةایحلا  دیقعت  لفغي  موھفملل  يلقع 

، لالخإلا اھتایط  يف  لمحت  طیسبت  ةیلمع 
. لیلضت ةیلمع  ىلإ  يضفت  دقو 

ىلإ موھفملا  عوضوم  يف  ریكفتلا  ضرعت  دقل 
هرابتعاب موھفملا  اھریثي  يتلا  اياضقلا  نم  ةلمج 

، هديرجتو  ، موھفملا لصأ  ةیضق  لثم  ةفرعم  ةادأ 
عونتو  ، ةیقطنملا هتینبو   ، هقاثبنا وأ  هتدالوو 
يتلا ةفرعملا  تالاجمب  ةطبترملا  هرھاظم 

، هرھاوظو عقاولاب  هتقالعو   ، اھیف مدختسي 
لصأ ةیضق  يف  مھملا  نكل   . هتیعوضومو  ، هتیتاذو

ام ديدحت  بلغألا  يف  عیطتسن  اننأ ال  وھ  موھفملا 
أشني يتلا  يھ  اھسفن  ةبرجتلا  تناك  اذإ 

اھب طبتري  هنأ  مأ   ، اھققحت ابحاصم  موھفملا 
دقف  ، سدحلا وأ   ، جاتنتسالا وأ   ، لایخلا ةطاسوب 
نم دلوت  میھافملا  نم  اریثك  نأ  طناك « دقتعا 
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ممعتل  ، براجتب طبترت  ةضماغو  ةيرس  تاجاتنتسا 
دقو اھریغ )...( ىلع  هذھ  نم  اقالطنا  كلذ  دعب 
ىوس هبناوج  دحأ  نم  سیل  امم  ریثكلا  دجوي 
نأ رخآ  بناج  نم  حصي  نیح  يف   ، لایخ حونج 
ولو ىتح  ةئطاخ  امئاد  تسیل  تاجاتنتسالا  ضعب 
طناك ةظحالم  نمو   ، ةضماغ » [9]  تناك 
امئاد نوكي  دق ال  موھفملا  نأ  كردن  ةفلاسلا 
. ةحیحص وأ  ةحضاو  ةفرعم  لاعفأ  ةجیتن 
عباطلا ةیمھأ  ىلإ  لغیھ  هبني  هتھج  نمو 
موھفملا نأ «  ىري  ثیح  موھفملل  يلدجلا 

نوكلا ةدحو  هتفصب  ىلجتي   ، ايرھاظ هرابتعاب 
حبصي يذلا   ، نوكلل يفن  لوأ  وھ  دوجولاف   . دوجولاو

وھ وأ   ، يناثلا يفنلا  وھ  موھفملاو   ، ارھظم كلذب 
نكل  ، داعتسملا نوكلا  كلذل  وھف   ، يفنلا اذھ  يفن 
يف نوكلا  يفنو   ، ةیئاھناللا ةطاسولا  هتفصب 

نأ « ىلإ  رتراس  راشأ  دقو   ،  [10] « هسفن نوكلا 
میھافملا نیب  جزميو  مظني  لجیھ  دنع  روصتلا 

ةیحلا ةيوضعلا  عقاولا  ةدحو  يف  ضعبلا  اھضعب 
. [11] « ةینیعلا

ثیح ةیسكراملا  عم  ةرظنلا  هذھ  تروطت  دقو 
نیبو موھفملا  نیب  طبرلا  ىلإ  اھتاعد  ىعس 
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نم هردصم  موھفملا  ذخأي  ذإ «  يداملا  هردصم 
ملاعلا وھ  ساسحإلا  ردصمو   ، ساسحإلا
رمألا ةياھن  يف  وھ  موھفملا  ردصمف   ، يجراخلا

ساسحإلا نم  لاقتنالا  نأ  دیب   ، يجراخلا ملاعلا 
ةجردلا ىلإ  ةیسحلا  ةجردلا  نمو   ، موھفملا ىلإ 
لمعلا طسوت  نمضتي  ةفرعملل  ةینالقعلا 

[12] « قطنلاو ةیعامتجالا  ةیلمعلا  ةسرامملاو 
ةلوقم هجوتو  نومضمو  قفتي  ام  وھو 

. ساكعنالا
لصفلا زواجت  ةیلدجلا  ةيداملا  لواحت  كلذبو 

نییبيرجتلاو نیینالقعلا  يتيؤر  نیب  يكیناكیملا 
امتح سسؤي  يقطنم  ركف  لك  نإ  اھلوقب  موھفملل 

ةفرعملا حتتفت  امنیب   ، ةیسحلا ةبرجتلا  ىلع 
مدختست امدنع  میمعتلا  ةیناكمإ  ةیسحلا 
ةيداملا بعوتست  ةقيرطلا  هذھبو   ، موھفملا
ةظحل نمض  نیتدعابتملا  نیترظنلا  ةیلدجلا 

موھفملا [13] . ةظحل  يھو  ةدحاو  ةیفرعم 
ةرقفلا هذھ  ةياھن  يف  درون  نأ  سأب  الو 
ردصم اھیف  حضوي  حاتفم  دمحمل  ةصالخ 
اھیجتنم تاقلطنم  بسح  میھافملا 
میھافملا نع  ثيدحلا  نإ   : » لوقیف  ، اھیللحمو
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لؤاستلا ىلإ  يدؤي  ةقتشملا  میھافملاو  ةیلوألا 
اھردصم لھ   . اھعیمج میھافملا  ردصم  نع 
اھردصم لھ  ؟  سدحلا اھردصم  لھ  ؟  لقعلا

ىلع ينبني  باوجلا  عون  نإ  ؟  اھدحو ةبرجتلا 
ةیجولوطنألاو ةیقزیفاتیملا  تاملسملا  ساسأ 

نم اھنأ  دقتعي  ينالقعلا  نأ  كلذ   . ةیفسلفلاو
، ةيرشبلا ةعیبطلا  يف  ةزوكرملا  تا  ـ يلوألا

لعافت نم  تلصح  اھنأ  ىري  يقایسلا  ينابرجتلاو 
ایجولویبلا يف  صتخملا  امأ  ؛ و  هطیحم عم  مسجلا 

ءاكذلاو يفرعملا  سفنلا  ملع  وأ  باصعألا  ملعو 
؛ تايرطفلا نم  تءاج  اھنأ  ضرتفیف  يعانطصالا 
يھ امنإو  ةیلاعتم  تسیل  تايرطفلا  هذھ  نكلو 

ساسأ ىلعو  ؛  يرشبلا غامدلا  يف  ةرذجتم 
نمف  ، اھادمو اھتعیبط  ددحتت  میھافملا  ردصم 
ءيشب طبترم  موھفملا  نإف  ينابرجتلا  رظن  ةھج 

لباق يبسن  هنإف  ةمث  نمو  ؛  ام تقو  يف  ام 
ينالقعلا امأو   ... ءاغلإلاو ليدبتلاو  ريوحتلل 

؛ میھافملل نيردصم  دوجوب  رقیف  يبيرجتلا 
قایسلا امھیناثو   ، هتیلك يف  ناسنإلا  امھدحأ 

. [14] « هتیلومش يف 

: مكحلاو موھفملا 
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ثیح الإ  دقن  الف   ، دقنلا ةدام  وھ  مكحلا 
قواستت ةقیقح  هذھ   ، ةمیقلا مكح  ضھني 

وأ ةروصب  قباطتو   ، يبدألا دقنلا  ةعیبط  عم 
يف امأ   . هتافيرعت نم  فيرعت  يأ  ىرخأب 

لسلست فداري  مكحلا  نإف  ةفرعملا  ةيرظن 
نم الإ  مكحلا  عیطتسن  ال  ذإ   ، میھافملا
طبرلا نم  هاوتحم  فلأتي  يفرعم  لعف  لالخ 

ال مكحلاف   ، میھافملا نم  لسلسم  نیب 
موھفملاو  ، موھفملا دوجوب  الإ  ققحتي 

يف هتفیظو  يدؤیل  مكحلا  ىلإ  جاتحي 
نوكي ةفرعملا  تاودأ  بتارت  يفو   . مالكلا
مییقت نع  لوؤسملا  لعفلا  وھ  مكحلا 

. اھنع يلختلاو  اھليدعت  وأ   ، میھافملا
ادكؤم مكحلاو  موھفملا  نیب  يدوراغ  طبريو 
ركفلا وحن  ةریسملا  نإ  ةیقوثو « ةجھلب 

الف  ، موھفملا دنع  فقوتت  ال  درجملا 
نأ الو   ، ركفن نأ   ، ةقیقحلا يف   ، عیطتسن

میھافم ةطاسبب  انلامعتساب   ، انراكفأ لقنن 
ةلصتم نوكت  نأ  بجي  میھافملاو   ، تالص الب 

يف الإ  نذإ  ومنت  ال  میھافملاف   ، ماكحأ يف 
امك ماكحأ  الب  میھافم  ةمث  تسیلو   ، ماكحأ
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اذھ  . میھافم الب  ماكحأ  دجوت  نأ  نكمي  ال 
میمعت وھ  موھفم  لكف  يھيدب : لدابتملا  طابترالا 

، رطضا دق   ، ناسنإلا نأ  ينعي  میمعتلا  اذھ  نأ  دیب 
نأ  ، ةليوطلا ةیخيراتلا  ةیلمعلا  هتسرامم  لالخ 
اھنم صلختسي  نأو   ، تارھاظلاو عیضاوملا  نراقي 
ریغ وھ  امع  احفص  برضيو   ، يرھوج وھ  ام 
تلآ دق  ماكحألا  نم  ةليوط  ةلسلس  نإ   ، يرھوج
هرودب ومني  ، ال  میھافملا نم  موھفم  لیكشت  ىلإ 

. [15] « ةديدج ماكحأ  نم  اقالطنا  الإ 

هلعجت يتلا  هتفیظو  موھفملا  حنمي  مكحلاف [16] 
ةسرامملا وأ  لامعتسالا  يف  ةفرعملل  اجتنم 

، روھظلاو لیكشتلا  فورظ  هل  رفوي  امك   ، ةیلمعلا
ىلإ ناسن  إلا ةجاح  عنصي  مكحلا  نأل 
نم قاسنأ  وحن  هب  عفديو   ، میھافملا
امك  . اھدیلوت ضرفت  يتلا  ةعونتملا  لاعفألا 
هنم لعجي  يذلا  ىنغلاب  موھفملا  مكحلا  دوزي 
امود ةددجتملا  تاقالعلا  نم  ةكبش  نمض  ارصنع 
هرولبي ذإ  مكحلا  عم  موھفملا  نأش  كلذكو 

نأل  ، هاوتحم ةدامب  هديوزت  ىلع  دعاسيو 
تاقالعلا يف  نمكي  امنإ  مكح  يأ  نومضم 

فلأتي يتلا  میھافملا  نیب  ضھنت  يتلا 
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. اھنم
لكشتي ال  موھفملا «  ... نأ  هادؤم  ىنعملا  اذھو 
ةلسلس رولبي  موھفم  لكو   ، ماكحأب الإ  ومني  الو 
امھتكرح نوكي  لدابتملا  امھلمعو  ماكحألا  نم 

نم موھفمل  ديدج  ديدحت  لك  نإ   . امھتایحو
موھفملا اذھل  ةديدج  تاقالع  نمضتي  میھافملا 

اینغ موھفملا  ناك  املكو   ، ىرخأ میھافم  عم 
تاقالعلاف  [17] « تاقالعلاب ىنغ  دادزا  ديدحتلاب 
لعافتلا حیتي  يذلا  يفرعملا  راطإلا  يھ 
مكحلا نیبو   ، مكحلاو موھفملا  نیب  رمتسملا 
يدؤي الو   . موھفملاو ةبرجتلا  نیبو   ، ةبرجتلاو
مظتنت يتلا  تاقالعلا  نيوكت  يف  هرود  مكحلا 

نمض اھضعبب  طبترت  ةریخألا  هذھ  لعجو  میھافملا 
ماكحأب قطنلل  هنأ  ررقي  طناك  لب   ، يفرعم قسن 
میھافملا نیب  ةنراقملا  ىلإ  دمعن  اننإف   ، ةیعضوم
تالیثمت ةدع  ةيوھ   ) ةيوھلا ىلإ  لصوتلا  ةياغل 

وأ  ، ةینوكلا ماكحألا  صوصخب  دحاو ) موھفم  نمض 
ماكحأ جاتنإل  تالیثمتلا  هذھ  عونت  ىلإ  لصوتلا 
لصحن نأ  نكمي  ثیح  قفاوتلا  ىلإو   ، ةصوصخم
يذلا قفاوتلا  مدع  ىلإ  وأ   ، تابثإ ماكحأ  ىلع 

خلإ [18] ..  . يفن ماكحأ  دجوي 
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هطاشنب لمشي  يذلا  ماعلا  راطإلا  وھ  مكحلا  نإ 
ةیلمع يف  اھمدختسن  يتلا  ةفلتخملا  میھافملا 

ناك ام  اذإ  حضتي  ةیلمعلا  هذھ  يفو   ، ریكفتلا
ناك وأ   ، ساسحإلاب اطبترم  ايدام  ارصنع  موھفملا 

يسحلا هیقشب  سدحلاب  مث  الوأ  تاذلاب  اطبترم 
ریكفتلا ينعت  ال  ذإ »  هتاعوضومبو   ، يلقعلاو

ىلع لوصحلل  اھسفن  تاعوضوملاب 
ةلاح هنإ  لب   ، ةرشابم ةروصب  تاموھفملا 

فاشتكال الوأ  اھیف  رصحن  يتلا  سفنلا 
ىلإ لوصولاب  حمست  يتلا  ةیتاذلا  طورشلا 
تاقالع يعو  هنإ   . تاموھفملا

هنإ لب   ، ةرشابم ةروصب  تاموھفملا  ... لیثمتلا
الوأ اھیف  رصحن  يتلا  سفنلا  ةلاح 
حمست يتلا  ةیتاذلا  طورشلا  فاشتكال 
تاقالع يعو  هنإ   . تاموھفملا ىلإ  لوصولاب 

كلت  ، انتفرعم رداصم  فلتخمل  ةاطعملا  لیثمتلا 
اھتاقالع ديدحت  اھدحو  عیطتست  يتلا  ةقالعلا 

. [19] « رخآلا عم  دحاولا 
ایبيرجت نوكي  نأ  نكمي  موھفملا  يف  ریكفتلا  نإ 

نأ نكمي  ریخألا  فنصلا  اذھ  ىلإو   ، ایلقع وأ 
نیب طبري  يذلا  يقطنملا  ریكفتلا  بسنن 
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تافینصتب اھطبري  امك  اھتاعوضوم  نیبو  میھافملا 
كلت طبریف  يلاعتملا  ریكفتلا  امأ   ، لقعلا

كلذل «  ، لوألا ماقملا  يف  دصقلاب  تاموھفملا 
نراقن اننإف  ایقطنم  ةطاسبب  انریكفت  نوكي  امدنع 

ناك نإ  ملعنل  ماھفإلا  نمض  طقف  انمیھافم  نیب 
اناك نإو   ، هسفن ءيشلا  نانمضتي  نانثا  ناموھفم 
لخاد اروصحم  ام  ءيش  ناك  نإو  مأ ال،  نیضقانتم 
اضيأ امھيأو   ، ىطعم امھيأ   ، هیلإ افاضم  وأ  موھفملا 

موھفملا يف  ریكفت  ةلیسوك  الإ  هل  ةمیق  ال 
. [20] « ىطعملا

: هروطتو موھفملا  ةدالو 
نأ ةفرعملا  يف  ةيداملا  ةيرظنلا  هئادب  نم 
عیمج يف  اھتاذ  ةقيرطلاب  لكشتي  موھفملا 
ىلإ ةرظنلا  هذھ  دوعتو  ةفرعملا [21]  تالاجم 
كلت اھیلع  ضھنت  يتلا  ةیلصألا  ةرداصملا 

ساكعنا وھ  يعولا  نإ  ةلئاقلا   ، ةيرظنلا
موھفملا نوكي  كلذبو   ، يداملا ملاعلا 

ءالؤھ ضعب  ىريو   . ةبرجتلل يأ  عقاولل  اساكعنا 
هیف ممعتت  يذلا   ، موھفملا ةیمنتو  ةدالو  نإ  »

يخيرات لسلست  وھ   ، ةبرجتلا تایطعم 
هخيرات موھفم  لكلو   . ایعامتجا فیكم 
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ناسنإلا ةسراممو  جاتنإلا  خيراتب  طبترملا 
[22] «. اھلك ةیلمعلا 

ةینب ىلإ  ةرظنلا  ساسأ  نأ  ةلوقملا  هذھ  نیبتو 
دنتسي ةيداملا  تاھاجتالا  باحصأ  دنع  موھفملا 
سیل يذلا  يعولا  ىلع  عقاولا  ةيولوأ  أدبم  ىلإ 

ةفیظولا هذھ  نمضو  هل [23] ،  لیثمت  ىوس 
اھنمض أشنيو   ، ةفرعملا دلوت  لیثمتلا ) )=
ةلسلس تاقلح  نم  ةقلح  هرابتعاب  موھفملا 

. تاودألاو تاءارجإلا  نم  ةلصتم 
ةلأسم نإف  عقاولل  الیثمت  موھفملا  مادامو 
لئاسملا نم  يھ  هتحصو  هتقدو  لیثمتلا  ةقيرط 

ةینب ةشقانم  ىدل  اھصحف  نم  ةحودنم  ال  يتلا 
ریكفتلا ةریسم  عبتت  رج  اذكھو   ، هنيوكتو موھفملا 
لقعلا نأ  يھ  ةیساسأ  ةظحالم  ىلإ  يرشبلا 
لدبتسيو  ، میھافملا نم  ریثك  نع  ينغتسي 

، اھنع دعتبت  وأ  برتقت  دق  میھافمب  اھنم  ضعبلا 
يملعلا روطتلا  لاثم  نأ  يف  كش  نم  سیلو 

نأل  ، میھافملا حیحصت  ىلع  ةلاد  ةلثمأب  اندوزي 
ىلإ انایحأ  يدؤت  ةیملعلا  تافاشتكالا  »
بالقنا ىلإ  انایحأو   ، میھافملا حیحصت 

[24] «. ةيدیلقتلا میھافملا 
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اذھل ةيداملا  ةيرظنلا  همدقت  يذلا  لیلعتلا  لعلو 
ملاعلا ساكعنا  نأ  يف « نمكي  حیحصتلا 

نع فارحنالا  ضعب  نمضتي  يعوضوملا 
الف هلدعيو : عقاولا  رتبي  اطیسبتو  عقاولا 
ام عطقن  نأ  نود  ةكرحلا  سكعن  نأ  اننكمي 
نود  ، يح وھ  ام  تیمن  نأ  نود   ، رمتسم وھ 
نود  ، لكلل هنامتئاب  الإ  دجوي  الام  لزعن  نأ 

. ةیفیك وھ  ام  درجم  سایقم  ىلإ  مجرتن  نأ 
نكل عوضوملا  نع  دعتبن   ، ديرجتلاب نحنف 
ليدعتف  [25] «. امات اماملإ  دعب  امیف  هب  ملنل 
اھتفرعم راسم  يف  امھم  اروطت  دعي  میھافملا 

. ةفرعم تاودأ  اھرابتعاب  اھتعیبط  ىلإ  دوعي 
سسؤت میمعت  ةیلمع  هتقیقح  يف  وھ  موھفملاف 
جيردتلا مجرتي  يناسنإ  دھجب  ةبرجتلا  نم  اقالطنا 
ةفثكم فراعم  ىلإ  هلوحيو  يعوضوملا  عقاولا 
نكل  ، هروطتل خرؤتو  ناسنالا  خيرات  اھرودب  مجرتت 

رارمتساب اھعضخي  میھافملا  كلت  مادختسا 
يتلا میھافملا  نارجھب  حمست  ةلبرغ  ةیلمعل 

میھافملا ةیقنتو   ، ةھوشم ةفرعم  لقنت 
مدقت لك  »... نأل كلذ  اھتغایص  قیقدتو   ، ةبوشملا

يعوضوملا عقاولل  يملعلا  لیلحتلا  يف 
، انمیھافم يف  رظنلا  ةداعإ  ىلع  انمغري 
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ـس كعت  ، ةد ـ يدج میھافم  نيوكت  ىلعو 
ربكأ ةیلاعفب   ، يلاتلابو  ، قدأ ةروصب  عقاولا 
اجراخ  ، يعوضوملا دوجولاب  ككشن  نأ  نود 
بضني ال  يذلا  عقاولا  كلذل   ، القتسمو  ، انع

، ةیبيرقت ةروص  هنع  انمیھافم  انیطعت  يذلاو 
[26] «. ماودلا ىلع  ةقدلا  ةديازتم  اھنكل 

يف اھتسارد  وأ   ، میھافملل خيرأتلا  ةلواحمف 
نكمي اھروطتل  يلیلحت  روظنم  نم  اقالطنا  لقألا 
دھجلا حضوت  ةیبيرقت  ةروص  ءانب  ىلع  دعاست  نأ 
دوجولاو ةایحلا  ةفرعمل  ال  ناسنإلا  هلذب  يذلا 

، كلت هتفرعم  لئاسو  ةفرعملو  لب  بسحو  عقاولاو 
دھجلا اذھ  روص  ىدحإ  كش  الو  مكلذ  يف  نإ 
ةفرعم ناطبتساب  رمألا  قلعتأ  ءاوس   ، يفرعملا
ةفرعم ةنياعمب  مأ   ، يلخادلا هملاعو  هتاذ  ناسنالا 
دھجلا اذھ  مادامو   . هب طیحملا  يجراخلا  ملاعلا 
ةلالد لدت  موھفملا  ءانب  ةیعون  نإف  هبحاصب  اطبترم 

، يلقعلا ناسنإلا  طاشن  ةعیبط  ىلع  ةحضاو 
ةیفرعملا هتموظنم  ءانب  ةقد  سایق  ىلإ  ىعستو 
ةیخيرات ةلحرم  لك  يف  موھفملا  لكشي  يتلا 

ال انك  اذإو   . اھیف لوألا  ساسالا  رجح  ةاطعم 
ناسنإلا ءدبل  لوأ  خيرات  دوجوب  مزجلا  عیطتسن 
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اھتاودأو  ، هتفرعم لئاسو  ىلع  فرعتلا  ةلواحم 
عیطتسن اننإف  ؛  قیقدتلا هجو  ىلع  میھافملا ) يأ  )

لوأ بحاص  ناك  نوطالفأ  نأب  دكأتلا  لقألا  يف 
لوأ كلذب  وھو  روصتلا [27]  ةلمتكم  ةفرعم  ةيرظن 
ایقیقح ادوجو  میھافملل  نأ  ىلإ  راشأ  نم 
راكفألا نأل  لثملا  ملاعب  دودحم  دوجولا  نكل 
اھسكعت  ، هروصت بسح   ، ةدلاخلا ةلماكلا 

. ءایشألا
تایضتقم رو  ـ صتلا اذھ  لدع  دقف  وطسرأ  امأ 

يذلا وھ  لقعلا  نأ  ىلإ  ـا  هبنم هریكفت  ةموظنم 
املو  ، ءایشألا نم  اقالطنا  میھافملا  عنص  ىلوتي 
دقف  ، لئاوألا دنع  ةفرعملا  ةینبب  نرتقي  اذھ  ناك 

ةثيدحلا ةفسلفلا  رظتنن  نأ  يقطنملا  نم  ناك 
ىلع ةمئاقلا  ةمھملا  هتوطخ  طناك  عم  وطخنل 

: امھ نيزيامتم  نیفنص  ىلإ  میھافملا  فینصت 
، لقعلا اھردصم  يتلا  ةیلبقلا  میھافملا 

عجريو  ، ةبرجتلا اھردصم  يتلا  ةيدعبلا  میھافملاو 
ةفرعم لك  نأ  ىري  طناك  نوك  ىلإ  میسقتلا  اذھ 
ةیسحلا سودحلا  نم  هسفن  تقولا  يف  نوكتت 

میھافملاو [28] .
دنع موھفملا  دعي  مل  ایجولونیمونیفلا  روھظ  عمو 
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ادوجو ـح  بصأ هنكل  ـل،  قعلل ا  ديرجت  لرسوھ 
ةیسدح ةفرعم  عوضوم  وھ   (essence)

وھ لرسوھ  فدھ  ناك  دقو   ، ةیلیختو
ىلع ناھربلا "  ةماقإ  ىلإ  لصوتلا 

" تراكيد  " ةركفل ةصخشملا  ةیناكمإلا 
ساسأ نم  ءادتبا  يلك  ملع  مایق  ددصب 

نأ ىلإ «  لرسوھ  لصوت  دقو   [29]  " قلطم
، ملعلا لك  اھیلع  موقي  يتلا  ىلوألا  میھافملا 
امنإ  ، هتايرظن ىنعمو  هتاعوضوم  ةرئاد  ددحت  يتلاو 
ریغ ةيدصق  اقافآ  اھل  نإ  ؛  جذاس لصأ  ىلإ  عجرت 

ةيدصقلا فئاظولا  نم  جتنت  اھنإو   ، ةددحم
وحن ىلع  ةبردملا   ، ةلوھجملا ةيدصقلا  ةلوھجملا 

. [30] « بذھي مل  جذاس 
رابتعا وحن  اوھجتا  دقف  فولفابو  نویسكراملا  امأ 

وھ يذلا   ، غامدلل اروطت  رثكألا  جوتنملا  موھفملا 
هجتا نیح  يف   ، ةداملل اروطت  رثكألا  جوتنملا  هرودب 
ىلإ نیيداملا  ریغ  سفنلا  ءاملعو   ، نویجولويزیفلا
باحصأ هدعو   ، يعولل اھاجتا  موھفملا  رابتعا 
ادانتساو  . ایعامج ایعو  يجولویسسلا  ریسفتلا 

ذنم يملعلا  روطتلا  لاقتنا  راسم  كردن  كلذ  ىلإ 
مءالتي روصت  ىلإ  موھفملاب  نيرشعلا  نرقلا  ةيادب 
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ءايزیفلاو ةیبسنلا  نم  لك  هحاتأ  يذلا  يعولا  عونو 
، ةفرعملاو ةایحلل  ةدقعملا  ةعیبطلا  ىلإ  ةیمكلا 
قلخ هنأ  ىلع  موھفملا  ىلإ  ةرظنلا  تروطت  كلذبو 
متت میھافملا  ةدالو  نأو   ، عقوتم الو  يئاھن  ال 

يملعلا [31] . طاشنلا  نمض 

: موھفملا ديرجت 
نم اقالطنا  ؟  میھافملا ىلإ  جاتحن  ىتم 
انيديأ نیب  اھعضي  يتلا  تایطعملا  لیلحت 
موھفملا عوضوم  لوح  لوادتملا  ریظنتلا 

نم قلطني  يلوأ  باوج  ميدقت  اننكمي 
مدقن نحنو  موھفملا  ىلإ  جاتحن  اننإ  لوقلا :
ةروصب كاردإلا  لبقي  ال  ام  لیخت  ىلع 

يف ثحابلل  فشكي  ال  عقاولا  نأل   ، ةرشابم
، رھاوظلا نم  ادحاو  ابناج  الإ  معألا  بلغألا 

نكمي يذلا  موھفملا  ةیمھأ  زربي  ام  اذھو 
مضخلا مظني  يلوأ  زرف  لیصحت  هلضفب 

. ثحابلا وزغت  يتلا  تاعابطنالا  نم  عساولا 
دعت يتلا  ىلوألا  ةرظنلا  هذھ  رفوي  موھفملا  نألو 
برقأ وھف   ، ةفرعملا يف  قالطنالا  ةطقن  ةباثمب 
دشرم ةدعاسم  ىلإ  هنم  روصتلل  ةقيرط  ىلإ 
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ديرجتلا ةطاسوب  نییعتلل  ةلیسو  هنإ   ، كاردإلل
ةیلمع نومضم  نمكيو   . میمعتلا نم  اننكمي  يذلا 
اھلالخ نم  حیتي  يتلا  ةقيرطلا  يف  هذھ  ديرجتلا 
ءایشألاو رصانعلا  عیمجت  ةیلمع  موھفملا 
ةكرتشم ةیصاخ  ىلع  ادامتعا  تاعوضوملاو 

ىلإ ديرجتلا  ةیلمع  رولبت  عم  يدؤي  ام  اذھو   ، اھنیب
. موھفملا سیسأت 

نم ةكبش  جسن  ىلإ  موھفملا  سیسأت  يضفيو 
موھفملا طبر  اھلالخ  نم  نكمي  يتلا  تاقالعلا 

نكمي امك   ، تايرظنلا نم  قسنب  وأ  ةددحم  ةيرظنب 
حیتي نأ  وأ   ، ةديدج تاقیبطت  ءارو  فقي  نأ  موھفملل 
عقوت نیعم –  قایس  نمضو  جاتنتسالا  ةطاسوب  – 
نع هسفن  وھ  هقاثبنا  لاح  يف  تالكشم 
نأش نم  نأ  امك   ، تاظحالملا نم  ةلسلس 
مولعلا يف  ةيویح  فئاظوب  عالطضالا  هتاذ  موھفملا 

، ةدایقلا  ، میظنتلا فئاظو : لثم  ةیعامتجالا 
. خلإ ... عقوتلا  ، نییعتلا  ، داشرإلا

يھ ةادأ  لك  نإف  ةفرعم  ةادأ  موھفملا  ناك  املو 
نع هزیمتو  هلالقتسا  هل  يوضع  نایك  نع  ةرابع 
زییمت عیطتسن  اننألو   ، ىرخألا تاودألا  ةیقب 
بلغأ اھیف  كرتشت  يتلا  ةيديرجتلا  هتینب 
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هزیمت يتلا  ةیلمعلا  هتینب  نع   ، میھافملا
ءانب ةلأسم  نإف  ىرخألا  میھافملا  رئاس  نع 
رمألا قلعتي  امدنع  ةدحب  حرطت  موھفملا 
نامزلا يف  ةددحم  ةيوھ  اذ  موھفمب 

ىلإ فاضي   . ةفیظولاو قایسلاو  ناكملاو 
وأ ةضماغلا  میھافملا  ضعب  دوجو  كلذ 

موھفملا ءانب  ةیلمع  لعجت  يتلا  ةمئاغلا 
. ةيرورض ةیلمع 

لثم ذیفنت  ديرن  امدنع  هلمع  انیلع  يذلا  امف 
ةقيرطب موھفملا  ءانبل  ؟  ةمھملا ةیلمعلا  هذھ 

لجأ نمو   ، هبناوج فلتخم  طبض  يغبني  ةمراص 
ةیفیكلا نع  ثحبن  نأ  يغبني  ةياغلا  هذھ  غولب 

نأ يغبني  امك  ؟  هسفن نع  موھفملا  اھب  ربعت  يتلا 
هفرعن فیكو  ؟  ةصاخلا هتازیمو  هتافصاوم  ددحن 
ةقیقدلا بلاطملا  هذھ  ؟ [32]  ةسوسحم ةروصب 

ةمھم مو  ـ هفملا ءانبب  موقي  نم  ىلع  يلمت 
دنع مث   ، موھفملا داعبأ  نع  ثحبلا  يھ  ةیساسأ 
نع ثحبلا  يرورضلا  نم  حبصي  داعبألا  هذھ  ديدحت 

موھفملا داعبأ  نم  دعب  لك  اھنم  فلأتي  يتلا  ةلدألا 
ءانبلا [33] . عوضوم 

لیلحت ةیلمعب  مایقلا  لجأ  نم  انل  نكميو 
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روصتن نأ  انتسارد  عوضوم  ةفرعملا  ةادأل  بیكرتو 
يتآلاك اھلمجن  لحارم  قفو  موھفملا  ءانب  ةیلمع 

: [34]

هتزیمو موھفملل : يروصلا  لیثمتلا  -1
كردي هنأ  امك   ، ةقدلا مدع  يھ  ةمئادلا 

. سدحلاب
اھب ينعنو  رصانعلا : وأ  تانوكملا  فاشتكا  -2

. داعبألا يأ   ، موھفملاب ةصاخلا  بناوجلا 
فرعن نأ  نكميو  داعبألا : ةلدأ  نع  ثحبلا  -3

نم  ، ةظحالملا لبقي  ىطعم  هنأب  لیلدلا 
ةلالد نألو   ، داعبألا ةفرعم  حیتي  نأ  هنأش 
امم كلذ  نإف  لامتحا  ةلالد  يھ  داعبألا 
ىنغ نع  ثحبلاو   ، داعبألا ديدعت  بجوي 

. تالالدلا
ةنيرقلا ينعتو  نئارقلا : لیكشتو  نيوكت  -4

نم تاعومجم  نیب  تافیلوت  نع  ثحبلا 
موھفملا ةیصوصخب  هيونتلا  نم  دبالو   . ةلدألا

، ءایشالا يف  ماعو  يعقاو  وھ  ام  ىلإ  ریشي  يذلا 
ریغ ىلع  موھفملا  ةلالد  تأشن  انھ  نمو 
ةراشإ لباقم   ، ماع وھ  ام  ىلعو   ، رشابملا
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 " ذإ صاخ  وھ  امو  رشابم  وھ  ام  ىلإ  ساسحإلا 
فلتخمو  ، ةصاخلا ءایشألا  ساسحإلا  سكعي 
ءایشألا طابترا  ركفلا  سكعيو   . اھصئاصخو اھھجوأ 

" اھتیمنت نوناقو   ، لدابتملا اھلمعو   ، يلخادلا
ةیلمع نع  ةرابع  موھفملا  ديرجت  نوكي  كلذبو   [35]

نم ءایشأ  ةلمج  ىلع  لدي  دحوم  موھفم  ءانب 
ديرجتلاف  ، ةلصفنمو [36]  ةعمتجم  هسفن  عونلا 
لیكشت ناحیتت  ناتللا  ناتیلمعلا  امھ  میمعتلاو 
ءاقبالاو  ، يوناث ـر  صنع لك  امھفذحب  موھفملا 

امھو هعیمجتو [37]  يجذومنلاو  يرھوجلا  ىلع 
نم متي  لوألا  ما  ـ قملا يف  ناتیسفن  ناتیلمع 
كلذب نادھمت  امھو   ، هرولبتو جوضن  ـا  مھلالخ
ناتیلمع امھو  عسوتلاو  مھفلا  مامأ  قيرطلا 

متي امدنع  موھفملل  يقطنملا  بناجلا  نانوكت 
هرولبت [38] .

: هتیتاذو موھفملا  ةیعوضوم 
وھ مأ   ، يدرفلا يعولا  ةیتاذ  ةرمث  موھفملا  لھ 
نإ ؟  ةیعامتجالا هتروریسو  ركفلل  يعوضوم  جوتنم 
نم فعاضي  اھلقنو  راكفألا  مادختساو   ، ریكفتلا
تایلآب مامتھالا  ىلإ  يدؤيو   ، میھافملا ةیمھأ 
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ركف نأ  ریغ   ، ماكحألا يھ  يتلا   ، اھضعبب اھطبر 
يھ ةیتاذ  لاعفأ  دودرب  أدبي  لجرلا  ىتحو   ، لفطلا
ةروص يف  رھظت   ، ةفلآتم ةیلآ  تاكرح  نع  ةرابع 
میھافم ىلإ  روطتتل   ، فینصت فئارطو   ، تاطیسبت

ىلإ فاضي  موھفملا  نم  يتاذلا  بناجلا  اذھو   [39]

میھافملا نأ  ىلإ «  نینیل  بھذ  دقو  هديرجت  ةیتاذ 
تقولا يف  اھنكل   ، ةدرجم تیقب  ام  ةیتاذ  ةیقطنملا 

میھافملاو ..  . اھتاذب ءایشألا  نع  ربعت   ، هسفن
، اھلاصفنا يف   ، اھديرجت يف  ةیناسن  إلا
، اھتیمنت يف   ، اھتلمج يف  ةیعوضوم  اھنكل 
«. اھردصم يف   ، اھلیم يف   ، اھعومجم يف 

. [40]

نیینالقعلا تاروصت  هدقن  ضرعم  يفو 
نأ نكمي  لدنولبل  اي  أر دنالال  دروي  نییبيرجتلاو 

نیسفانتملا نيرایتلا  نیب  لدجلا  صخلي 
ةفرعملا ةسرامم  عقاو  يف  نیلماكتملا 
قيرفتلا مھملا  نم  ىري  لدنولبف   . ةثيدحلا

نمو  ، ةیتاذلا ةبرجتلا  نم  ةعبان  میھافم  نیب 
، دصقب وأ  ایئاقلت  ةسرامملا  انطاشن  ةردابم 
، ةيرحلا  ، ةيوھلا  ، ةدحولا میھافم  لثم 

ةبرجتلا نم  ةعبان  میھافم  نیبو   ، خلإ  .. ةوقلا
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اذو  ، خلإ  ... ةرارحلا  ، نوللا لثم  ةیعوضوملا 
هامس ام  دوجو  ىلإ  انھبني  نأ  هنأش  نم  قيرفتلا 
قاطن نمض  ثحبلا  هجوت  يتلا  ديرجتلا  ایجولويديإ 

ةیساسأ [41] . ةروصب  ةيدعبلاو  ةیلبقلا  يموھفم 
ةیتاذلا  ، موھفملل ةجودزملا  ةعیبطلا  هذھ  نإ 

نوك ىلإ  عجرت  هسفن  تقولا  يف  ةیعوضوملاو 
اصلاخ ایناسنإ  العف  هرابتعاب   ، ایتاذ موھفملا 

هب ضھني  ديرجت  ةیلمع  ةرمث  هنوك  ببسب 
، لوألا ماقملا  يف  هب  ةقلعتم  ىقبتو   ، ناسنإلا
هنأل يعوضوم  لعف  هسفن  تقولا  يف  هنأ  امك 
يذلا ملاعلا  يأ   ، عقاولا يف  ادوجوم  ائیش  لداعي 

، موھفملا يأ  وھو  تاذلا [42] ،  جراخ  دجوي 
ىلع لدیل  ةقدلا  نم  ردق  ىلإ  جاتحي 
نھذلا رطضي  ال  ىتح   ، دوصقملا ءيشلا 
هتفیظو روصق  ببسب  هئاغلإ  وأ  هليدعت  ىلإ 

. ةفرعملا لعف  نمض   ، كلت

: قیبطتلا ةیصوصخو  موھفملا 
اجذومن ةرصاعملا  ةیبرعلا  ةفرعملا  ضرعت 

هنع ربعت  ينالقعلاو  يبيرجتلا  نیب  لدجلل 
ةيرظن لواحت  يتلا  موھفملا  ةیلاكشإ 
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دقو  ، اھتجلاعم ایجولومیتسبإلاو  ةفرعملا 
رایتخا ةحورطألا  هذھ  عوضوم  ىضتقا 

، ثارتلا موھفم  جذومنأ  وھ  ددحم  جذومنأ 
ةيوضھنلا ةیبرعلا  هتغیصب  موھفملا  اذھ  نأل 

لثمي نأ  هنأش  نم  هعبطت  لازت  ام  يتلا 
، انرظن ةھجو  نم  سردلل  احلاص  اجذومنأ 

ةروریس يفو   ، هتینب يف  عمج  دق  هرابتعاب 
اضيأ هلامعتسا  يف  مث   ، هسیسأت
يرظنلا اھیقشب   ، اھیلإ راشملا  ةیلاكشإلا 

. يملعلاو
نم زربت  موھفملا  ةیلاكشإ  نإ  لوقلا  لفانلا  نمو 
نع ربعت  يتلا  تافیلوتلا  نم  ةلسلس  لالخ 
ةغللا لضفب  يعولاو  عقاولا  نیب  يمتحلا  طابترالا 

نم  ، ناسنالاو ناسنالا  نیب  عمجت  امك   ، قطنلاو
يعامتجا دعب  تاذ  ةيویح  ةیناسنإ  ةقالع  لالخ 

دقل  . يعوو يعو  طبرت  يتلا  يعولا  ةقالع  يھ 
رود ةضھنلا –  ىعسم  نمض   - ثارتلا موھفم  ىدأ 

ةیبرعلا تاذلا  مامأ  تحتف  يتلا  ةبصخلا  ةیضرألا 
دقو  ، عقاولا لوح  لاجسلاو  لدجلا  لیبس  ةفراعلا 
نأ ىلع  ثارتلا  موھفم  ةفصلا  هذھ  تدعاس 

ةیبرعلا ةفرعملا  يف  ایساسأ  احاتفم  لظي 
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نومضم هل  ددحي  ال  نیح  ىتح   ، ةرصاعملا
. حيرص حضاو 

موھفملا لعج  نأ  عضولا  اذھ  نأش  نم  ناكو 
ىلإ ىدأو  ديرجتلاو  میمعتلل  عوضوم  ىلإ  برقأ 

وھ هلوانتي  نأ  لبق  هنم  اقالطنا  فالخلا  ةرادإ 
، هتيوھ ديدحتو  مو  ـ هفملا ليوأت  ناك  كلذبو   ، هتاذب

ةفرعم تایلمع  رھظم  وھ   ، هنیعب ىوتحم  هؤاطعإو 
میقتل  ، هدعبو هلبق  يأ   ، موھفملا جراخ  متت 
لواحت يھو  اھنأ  يأ   ، هعم ارمتسم  الدج 

. هنع لصفنت  هب  لاصتالا 
ةیبرعلا ةفرعملا  يف  ثارتلا  موھفم  نإ 

ةماع ةدرجم  ةركف  قلطنم  وھ  ةرصاعملا 
ةمیقلا نم "  اعون  اھرابتعاب  اھلوادت  دشنت 
دمتست يتلا  ةیفرعملا "  ةیلامعتسالا 
ةفرعملا هذھ  نمض  ةجاحلا  نم  اھدوجو 
حمسي امم   ، ثوروملا لوح  شاقنلا  ىلإ 
دفنتسي امدنع  هنأ  هاوحف  ضرف  ةغایصب 
هثوروم لوح  هشاقن  يبرعلا  لقعلا 
ةباجإلل هانب  عوضوم  نع  ىلختيو   ، هتثاروو

هنأ ضرتفملا  نمف   ، ةجاحلا كلت  نع 
كیكفت راسم  وھ  اديدج  اراسم  حتتفیس 
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. ةیثارتلا ةلأسملا  لاكشإ 
وأ  ، موھفملا كیكفت  راسم  نوكیس  كلذبو 

ةفرعملا ةروریس  نمض  لعفلاب  أدب  دق  هلامھإ 
يف ثدحي  امل  ةیلآو  ةيزاوم  ةقيرطب  ةیبرعلا 
يتلا تامزیناكیملا  نأل   ، يعامتجالا عقاولا 

عم ایلآو  ايوضع  قواستت  عقاولاب  مكحتت 
قطنملا عمو   ، ةصاخلا ةفرعملا  تامزیناكیم 

اھنم فلأتت  يتلا  تاقالعلا  ریسي  يذلا 
. اھتینب

رظنلا لواحن  اننأ  فیك  نیبتي  ةعباتملا  هذھل  اقفوو 
القتسم ایلقع  العف  هرابتعاب  ال   ، موھفملا ىلإ 

نم العفو   ، ایعامتجا العف  هرابتعاب  امنإو   ، بسحو
ام اذھو   ، صاخلا هخيرات  هل  ددحم  عقاو  لاعفأ 
عبتت ىلع  راصتقالا  مدع  ةرورض  ىلإ  انھبني 
ةعباتم ىلإ  اھزواجتو   ، اھنم فلأتي  يتلا  تاقالعلا 
لجأ نم   ، ةیفاقثلاو ةیخيراتلا  هنيوكت  طورش 
هدعب لیلحت  قمع  نم  ديزم  ىلإ  لصوتلا 
ةیعونلا هتفیظو  ىلع  فرعتلاو   ، يعامتج الا
ةروریس نمض  هتفیظو  اھب  ينعنو   ، ةصاخلا

. ةفرعملا
ثحبلا مھس  هجتي  فوس  وحنلا  اذھ  ىلعو 
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ةماعلا ةدرجملا  ةركفلا  طابترا  بوص 
عنص نم  امھ  ديرجتو  ریكفت  يراسمب 
ةيادب ذنم  برعلا  يأ  ةركفلا  هذھ  يجتنم 
هدافم ضرف  ىلع  ادامتعا  كلذو   ، ةضھنلا
اھنع ربعي  يتلا  ديرجتلاو  ریكفتلا  ةدارإ  نأ 
نع امامت  ةلقتسم  تسیل  موھفملا 
يذلا صاخلا  قطنملا  نع  الو   ، اھتیخيرات
ةضھنلا قطنم   ، ةیخيراتلا كلت  مكحي 

ةیلمع سیسأت  نع  ثحابلا  يلاكشإلا 
نأ يلجلا  نمو   ، هررحتو ركفلا  قاثبنا 
ركفلا ةیخيرات  ةیخيراتلا  هذھب  دوصقملا 
ةیخيرات نمض  ةيوضع  ةروصب  جردنت  يتلا 

. يعولا يف  اھلیثمت  رودب  علطضتو   ، ةایحلا
اھعقاو يف  يھ  ثارتلا  موھفم  ةیلاكشإف 

دعب لاز  ام  وھو  لكشتلا  دیق  يبرع  لقع  ةیلاكشإ 
نیب نمزملا  هددرت  زواجت  ىلإ  هقيرط  داجيإ  لواحي 
روذجلا ةدتمم  ةیخيرات  ةفاقث  ةریسم  فانئتسا 
ةلحرملا يف  طارخنالا  ةرورض  نیبو   ، يضاملا يف 

يتلا ةرضاحلا  ةیخيراتلا  ةیفرعملاو  ةیملعلا 
، هیلع قوفتلاو  ثارتلا  كلذ  زواجت  تعاطتسا 

اھیلع قلطن  نأ  نكمي  ةفرعملا  يف  ةلحرم  تحتفو 
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اقالطناو  ، يبرعلا ثارتلا  دعب  ام  ةلحرم  ةیمست 
دیفملا نم  حبصأ  ديدجلا  عضولا  اذھ  كاردإ  نم 
ةیبرعلا ةفرعملا  ةینب  سردت  ةیعاو  ةیلمعب  مایقلا 
هتیمھأ لك  موھفملا  ذخأ  انھ  نمو  ةرصاعملا [43] ، 

نم ةسیئر  ةادأ  هرابتعاب   ، راسملا اذھ  يف 
. ةدجتسملا ةفرعملا  تاودأ 

تزیم يتلا  تاسبالملا  ىلع  فرعتلا  نإو 
يبرعلا لقعلا  ةقيرط  ىلعو   ، موھفملا ءانب 

نأ هنأش  نم   ، همیھافم ءانب  يف  رصاعملا 
لمشتل ةساردلا  هذھ  عسوت  ىلع  دعاسي 
لحارم يف  ةیبرعلا  تايرظنلاو  ماكحالا 
لیلحت تاودأ  لامكتسا  لجأ  نم   ، ةقحال
نرقلا لھتسم  يف  ةیبرعلا  ةفرعملا  ةلاح 
يعارت ةقيرطب   ، نيرشعلاو دحاولا 

، ةریخألا ةیبرعلا  ةضھنلا  راسم  تایصوصخ 
ةرھاظ لمھت  نأ  نود   ، اھنع جتن  امو 
ىلع اھریثأتو   ، ماعلا يملاعلا  جامدنالا 
الو  ، هتالاجم عیمج  يف  يبرعلا  عقاولا 

. ةفاقثلاو داصتقالا  لاجم  يف  امیس 
تاساردلا درفت  نأ  مویلا  ايرورض  ىحضأ  دقلو 

أرطي امب  ةصاخ  اثوحب  ةيداصتقالاو  ةیعامتجالا 
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وحن رییغت  نم  ةیلحملا  تافاقثلا  رود  ىلع 
لثم لوانتت  نأ  نكمي  امك   ، شیمھتلا وأ  صیلقتلا 
نم عونلا  اذھ  مامأ  ةحاتملا  قرطلا  ثوحبلا  هذھ 

يفیظولا اھعباط  ىلع  ةظفاحملل  تافاقثلا 
اھریصم ةيامح  ىلع  اھتردقو   ، ةیحلا اھتقاطو 
نافوط يف  نابوذلاو  لالحمضالا  نم 

. مراعلا ةینقتلا  ةفاقثلا 
نأ موھفملاب  لصتي  امیف  لوقلا  ةصالخو 
ایبسن ةزيامتم  تانوكم  نم  فلأتي  ةفرعملا  لعف 
تفرع دقو   ، بیترتلا ثیح  نم  اھلوأ  موھفملا  ربتعي 

ةفسلفلا لثم   ، ةميدقلا ةیفرعملا  تاموظنملا 
" عوضوم  " سیسأت ةلواحم   ، ةینانویلا
نع القتسم  هلثمتت  ةروصب  موھفملا 

ضرغب كلذو   ، هب لصتت  يتلا  تاعوضوملا 
، ةملكلاو  ، ىنعملاو ةركفلا  نیب  زییمتلا 

تاساردلا تناك  اذإو  خلإ [44] ،   ... حلطصملاو
ىنعملا وحن  هجتت  ةیغالبلاو  ةيوغللا 

مث  ، ةفرعملا ةيرظن  نإف   ، ةلالدلاو
 – ةریخألا دوقعلا  يف  ایجولومیتسبإلا – 

عوضوم وحن  مامتھالاو  ثحبلاب  اتھجتا 
. موھفملا وھ  رثكأ  ينقت 
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ریكفتلا میظنت  لخدملا  اذھ  يف  انلواح  دقل 
اھریثي يتلا  ةیساسألا  تالكشملا  لوح 
هذھو  ، ةفرعملا ةیلمع  يف  موھفملا 
ةسارد عوضوم  ىقبت  يتلا  تالكشملا 

: ةیتآلا طاقنلا  يف  اھصخلن  نأ  نكمي  ثحبو 
هتفصب سبتلملا  موھفملا  عضو  زواجت  ةبوعص  - 
هتادأو  ، ةفرعملا لعف  تانوكم  نم  انوكم 

، ةیناث ةھج  نم  هتجیتنو   ، ةھج نم  هتلیسوو 
ىلع يفضي  نأ  هنأش  نم  يذلا  رمألا 
. ةرمتسملا ةبوعصلا  عباط  هفصو  ةلواحم 
بسح ةديدجلا  میھافملا  ناسنإلا  دیلوت  - 

وأ ةلازإب  همایقو   ، كلذ ىلإ  هتفرعم  ةجاح 
ضعبلا راسم  ليدعت  وأ   ، میھافملا لادبتسا 

، لاوحألا لك  يف  عقوتلا  لبقت  قرطب ال  اھنم 
. ةددحم تافصاومل  اھعاضخإ  لھسي  الو 
لسالس نمض  جردنت  میھافملا  نإ  - 
ةيدرفلا لقعلا  لاعفأ  نم  ةطبارتم 

راطإ نمض  ثدحت  يھو   ، ةیعمجلاو
تاسبالمبو  ، ةیفیكب مكحتي  يعامتجا 

اردق میھافملا  حبصت  كلذبو   ، اھمادختسا
اھتاعزن فالتخا  ىلع   ، بخنلا نیب  اكرتشم 
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عنصت يتلا  ریھامجلا  نیبو   ، اھتاصاصتخاو
. عمتجملا ةكرح 

، میھافملا مادختسال  نیطمن  روصت  نإ  - 
ةرورض مامأ  انعضي   ، يتاذو يعوضوم 
تاذلا نیب  ةقالعلا  بسح  میھافملا  فینصت 

نیب زییمتلا  ىلإ  اندوقي  ام  وھو   ، عوضوملاو
عباطلا تاذ  میھافملاو   ، ةیملعلا میھافملا 

نم لعجت  يتلا  میھافملاو   ، يجولويديإلا
لثم اھل  تاعوضوم  ةفطاعلاو  ةیساسحلا 

، ةيدقنلاو ةیبدألا  میھافملا  نأش  وھ  ام 
. لامجلا میھافمو 
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: لوألا لصفلا 
ثارتلا موھفمو  ةضھنلا  ةيرظن 

ترھظ امك  ةضھنلا  ةيرظن  لصفلا  اذھ  لوانتي 
يخرؤم نم  برعلا  نيركفملا  لامعأ  يف   ، ةأزجم
فلتخم نم  نيرظنملا  دوھج  يفو   ، باتكلاو بدألا 
داصتقالاو عامتجالا  يف   ، مامتھالا تالاجم 

ةرابع نإف  ىنعملا  اذھبو   ، خلا  ... ةسایسلاو
ةحورطألا هذھ  يف  ةمدختسملا  ةضھنلا " ةيرظن  "

لقعلا هعدتبا  يذلا  ماعلا " يركفلا  راطإلا  ينعت " 
قیسنت ةمھم  هیلإ  دنسأو   ، رصاعملا يبرعلا 

اھربع مت  يتلا  رظنلاو  ریكفتلا  تایلمع  میظنتو 
نھارلا [45] برعلا  عقاو  نم  ةفلتخم  بناوج  فصو 

مرصنملا هیھجوب  مھخيرات  تایطعم  لیلحتو  درجو 
جاتحي ام  زاجنإب  لفكتلاو   ، اھصیحمتو  ، لبقملاو
عقوتو  ، مھریصم فارشتسا  نم  عقاولا  اذھ  هیلإ 

نم ریكفتلا  اذھ  للختي  ام  حیحصتو   ، هدقنو  ، مھلآم
. تانھو ءاطخأ 

يأ  ، عدتبملا يركفلا  راطإلا  اذھ  قایس  يف 
نم ةلمج  ثادحتسا  ىرج   ، ةضھنلا ةيرظن 

يناعملاو راكفألا  فيرعت  تلوت  يتلا  تاموھفملا 
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رصحت يتلا  تاحلطصملا  عضوو   ، ةضھنلل ةيرورضلا 
نمض اھلوادت  رسیت  ىتح  اھیمستو  اھدودح 
لقعلا دعاستو   ، هروصو هلاكشأ  فلتخمب  مالكلا 
دوھجلا مییقتو   ، اھاياضق لیكشتو   ، اھروصت ىلع 

يتلا صئاقنلا  دقنو   ، اھقیقحت لیبس  يف  ةلوذبملا 
اھعورشم [46] . بیعت 

يذلا ال ثارتلا  موھفم  تاموھفملا  هذھ  زربأ  نمو 
رصعلاب قصلأ  هتلص  نأ  انررق  ام  اذإ  باوصلا  بناجن 
مھوي يتلا  ةفلاسلا  روصعلاب  هنم  ديدجلا 

لاد هنأب  اھیلإ  اریشم  ماعلا  يمویلا  همادختسا 
اذھب ةثيدحلا  ةضھنلا  تقلأ  دقو  اھدحو [47]  . اھیلع 
عسوتف  ، لوادتلا ةحاس  ىلإ  ديدجلا  موھفملا 
قفاوي امب  اھتبقح  ءدب  ذنم  همدختسا  يف  سانلا 
فدھب مادختسالا  اذھ  نرتقاو   ، ةصاخلا اھطورش 
ةلیسو ةفیظو  يدؤي  نأ  وھ  ددحم  يئارجإ  يفرعم 

. ةفرعملا
ةیمست قالطإ  نم  فدھلا  نإ  لوقلا  لفانلا  نمو 
حرتقن نأ  سیل  ةضھنلا  ركف  ىلع  لیلدتلل  ةيرظن " "
ةیلمعل يركفلا  ءانبلا  كسامت  معزت  ةملسم 

يف كسامتلا  اذھ  ـل  ثم ضارتفا  وأ   ، ةضھنلا
وھ فدھلا  نإ  لب   ، اھنومضم تربع  يتلا  راكفألا 
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قسنلا ىلإ  هابتنالا  تفلت  ةراشإ  عضو  وأ  ضارتفا 
ةلمج هنمض  مظتنت  يذلا  يعامتجالاو  يرظنلا 
يتلا راكفألاو   ، تاروصتلاو  ، ةيركفلا دوھجلا 
قرطب تلواح  وأ  ةعمتجم –  وأ  ةدرفم  تدعاس – 
يتلا میھافملا  جاتنإ  ىلع  ةدعاسملا  ةفلتخم 
ةضھنلا ةروریس  ةنياعم  يبرعلا  لقعلل  حیتت 

، ةیعامتجالا ةسرامملا  عقاو  يف  ةزجنملا  ةیبرعلا 
تاءارجإلا ةلمجل  اھعاضخإ  نم  كلذب  هنكمتف 

، ةنراقملاو ةنياعملا  لثم  ریظنتلا  ةعانصل  ةققحملا 
. ليدعتلاو حیحصتلاو   ، ميوقتلاو دقنلاو 

انلعلف ال رصاعملا  خيراتلا  قطنم  انعبتت  نحن  اذإو 
ةثيدحلا ةیبرعلا  ةضھنلا  انربتعا  ام  اذإ  لضن 
راسملا نع   ، ماعلا اھعباط  ثیح  نم   ، ةفلتخم
قاثبنا فورظ  نأل  ةفورعملا  برعلا  ةراضحل  ليوطلا 
تاذلا يدحت  اھزیم   ، ةیخيراتلا ةضھنلا  هذھ 
رضاح اھيدحتو   ، ىضقنا يذلا  اھفالسأ  يضام 
جودزملا يدحتلا  مكلذ  عضو  دقلو   . عماللا اھموصخ 
ریظنتلا لیلحت  ىلإ  ىعسي  يذلا  سرادلا  مامأ 

دعب الإ  اھزاجنإ  يبرعلا  ركفلا  عطتسي  مل  ةمھم 
، نيرشعلا نرقلا  نم  سماخلا  دقعلا  طارفنا 
يف يدحتلا  اذھ  يرھظم  لثمت  ةیلمع  اھب  ينعنو 
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: امھو رصاعملا  يبرعلا  يعولا 
يذلا ریكفتلا  هلثم  دقو  رارمتسالا : رھظم             -
راسمب لصتم  لعف  ةثيدحلا  ةضھنلا  نأ  دقتعا 
مالسإلا اھعنص  يتلا  ةیمالسإلا  ةیبرعلا  ةراضحلا 

ددعتلا اھدئاق  ناكف   ، ةیناسنإلا ةینيدلا  هتلاسرو 
قاستاو ةمألا  ةدحو  نمض  يفاقثلاو  يقرعلا 
ةيزمرلا  ) ةیعامتجالا ةیحورلا  اھتموظنم 

(. ةیلایخلاو
ریكفتلا هنع  ربع  دقو  لاصفنالا : رھظمو              -
ةققحملا ةبرجتلا  يھ  ةضھنلا  نأ  ىأر  يذلا 

كالتما ىلإ  ىعسي  وأ   ، رداق ديدج  يبرع  يعول 
امھف برغلا  ةراضحب  طیحي  نأ  ىلع  ةردقلا 
نيذھ نیب  فیلأتلا  ضرتفيو   . اميوقتو اباعیتساو 
برعلل امزلم  ایجیتارتسا  افدھ  نيرھظملا 

وھو ةثدحملا –  وأ  ةرمتسملا  مھتراضحو – 
يخيراتلا برعلا  لالقتسا  زاجنإل  ةیلباقلا  باستكا 
مھفالسأ ثارت  ىلع  مھقوفتو   ، برغلا نع  ماتلا 

. هسفن تقولا  يف 
لصفلا اذھ  ةلئسأ  تقثبنا  قلطنملا  اذھ  نم 

، ایبسن ةكسامتم  ةيرظن  دوجو  ضارتفا  ةحص  لوح 
ءانب وحن  ركفملا  لقعلا  دوقتو  ةضھنلا  ملاعم  مسرت 
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طاشن ریفوت  اھب  طاني  يتلا  ةيرظنلا  كلت  عوضوم 
ةيرظنلا اياضقلا  ةغایص  لفكي  فثكم  يفرعم 

يف اھنع  ربعملا  يلامجلا  يعولل  ةسیئرلا 
. ةيدقنلا وأ  ةیبدألا  لامعألا 

لیثمت حیتت  نأ  ةيرظنلا  هذھ  نأش  نم  نأ  امك 
نیب لصي  يذلا  يخيراتلا  يعولا  نيوكت  داوم 
نع فشكتو   ، ةدولوملا ةضھنلاو   ، مألا ةراضحلا 

تاطحم مھأ  ىلع  هب  فقن  يذلا  يفخلا  طیخلا 
. هلحارمو يعولا  اذھ 

ةلواحم ةيرظن  ىلع  فراعتلا  قایس  نمض  جردنو 
تدلو يتلا  تاسبالملاو  عفاودلا  زربأ  نع  فشكلا 
ةیبرعلا تاذلا  تزفحو   ، هتركفو ثيدحتلا  ةدارإ 

بذج ةوق  نیب  عارصلا  ناطبتسا  ةلحر  ضوخل 
يتلا لبقتسملا  طورش  نیبو   ، يضاملا ثوروملا 
لعلف ؟  ریغلا نم  سیئرلا  اھرطش  كاكتفا  يغبني 

اذھ دیكأت  ىلإ  اندوقي  عفادلا  ىلع  فرعتلا 
لاؤسل ةیلوألا  رصانعلا  راعشتساو   ، ناطبتسالا
ةضھنلا ىلإ  رظنلاب  نعي  نل  يذلا  ثيدحتلا 

؟ ةديدج ةراضح  ناونع  اھنوك  روظنم  نم  ةديدجلا 
فالتخاو عونت  فانئتسا  اھنوك  روظنم  نم  الو 

ىلع ارداق   ، ارمتسم اھحور  لازام  ةمیظع  ةراضحل 
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؟ لوھجملا يدحت  ىلع  درلاو   ، لبقتسملا قارتخا 
دنع فقوتت  ةضھنلا  لعج  ىلإ  هتيانعب  فرصنا  امنإو 
ىلع يوقي  ال  يذلا  ةاكاحملا " عورشم   " دودح

. دئاسلا برغلا  جذومنأ  مھلتسي  نأ  نم  رثكأ 
تلوت يتلا  تاحورطألا  فینصت  اندرأ  ام  اذإف 

نیعورشم اھنم  زیمن  انلعلف  ةضھنلل  ریظنتلا 
: نیسیئر

هتيانع هجو  يذلا  سیسأتلا  عورشم  امھلوأ :
نیقاوتلل ةینھذلا  اھتروص  مسرو   ، اھتیعورشم وحن 

نم ادب  امع  اعفادمو   ، اھلئاضف انیبم   ، اھیلإ
نع داعتباو   ، لوصألا نع  جورخ  هنأكو  اھتاردابم 

. مألا ةفاقثلا  مسج 
زورب عم  رھظ  يذلا  ةعجارملا  عورشم  امھیناثو :

ةساردلاب ينعتو   ، ثحبلا دشنت  ةيركف  تاقاط 
لیثمت ىلإ  ىعس  عورشم  وھو   ، ةمظنملا ةيدقنلا 
يدقنلا فصولا  لقعلا  ةینب  فصوو   ، يبرعلا ركفلا 

ناعورشملا ناذھو   . ملعلا حور  هیضتقي  يذلا 
ةضھنلا ةيرظن  حمالم  امھنمض  مسترت  ناذللا 

نع ةروص  نامدقيو  يبرعلا  ریظنتلا  روطتل  ناخرؤي 
اھروص فلتخمب  برعلا  ةضھنل  يبرعلا  لقعلا  لثمت 

. اھتالكشمو
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ذختا يذلا  ریظنتلا  قایس  ضرع  لواحن  اذھب 
نم هتبراقم  ىلإ  ایعاس  ریكفت  عوضوم  ةضھنلا 

ثحبلا ةيواز  نمو   ، ةرات فارشتسالاو  ؤبنتلا  ةيواز 
، يئارجإلا عباطلا  يذ  يفرعملا  نیب  نزاوتلا  نع 

. ىرخأ ةرات  يجولويديإلا  نیبو 

ةفرعملا ةینبو  ثارتلا  موھفم 
ةیبرعلا

ءوشن عبتتي  قیقد  ريرقت  دادعإ  ةیلمع  تناك  اذإ 
ةیلمع  ، ءوشنلا اذھ  رجف  ذنم   ، ةیبرعلا ةفرعملا 
لمجمب ةطاحإلا  نأل   ، ةلیحتسم نوكت  داكت 
خيراتو  ، برعلا خيرات  نوكت  يتلا  تایطعملا 
بورض نم  ابرض  دعت   ، ةصاخ ةروصب  مھتفاقث 
ةشقانم ىلإ  دنتسي  ةنومضملا  ریغ  ةرماغملا 

ىلإ اھنم  اھیعضاو  ىلإ  برقأ  يھ  ضورف 
ةینبب ثارتلا  موھفم  طبر  نإف  اھتاعوضوم [48] 

، ثحبلا اذھل  ةیساسألا  ةیضرفلا  وھو  ةفرعملا -
ةحورطألل ةماعلا  ةیلاكشإلا  قایس  هضرف  امنإ 

ةیفخلا ةقالعلا  ئرقتسي  فرعت  ىلع  ينبملا 
: امھ نیتماع  نیتلكشم  رصانع  عمجت  يتلا 
برعلا لبق  نم  ميدقلا  ثارتلا  ةثارو  ةلكشم  - 
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. ةثارولا هذھ  نع  مھریبعت  لاكشأو  نيرصاعملا 
مھریبعت لكشو   ، ءامدقلا دنع  ةثارولا  ةلكشم  - 

. اھنع يرظنلا 
نیتاھ نیب  طبرلا  نأب  هيونتلا  يرحلا  نمو 
ىخوتي ال  دحاو  يرظن  قایس  نمض  نیتلكشملا 

، روصعلا نیب  يخيراتلا  توافتلا  يطخت  وأ  لامھإ 
لب  ، ةراضحلا طورش  نم  توافتلا  اذھب  لصتي  امو 

اعوضوم فالتخالاو  توافتلا  اذھ  نم  ذختي  وھ 
نم تلعج  يتلا  ةیفرعملا  ةروریسلا  ءانب  ةداعإل 
برعلا يتضھن  لاعفأ  نم  اسیئر  العف  ةثارولا 
يتلا ةیناثلاو  مالسإلا  روھظ  عم  ةقثبنملا  ىلوألا 

ةضھنلا [49] . رصع  يف  ثيدحتلا  راسم  تحتتفا 
ينعت اھنیعب  ةفرعم  ةیلاكشإ  ةغایص  تناك  اذإو 
تالكشم فلتخم  نیب  ةماعلا  ةدحولا  نع  ثحبلا 

، ةفلتخم رھاظم  اھنم  لعجت  يتلا  ةفرعملا 
ریغ ةروصب  ربعت  هسفن  تقولا  يف  ةقواستمو 

ةیلاكشإ نإف   ، ةكرتشم ةروریس  نع  ةحيرص 
نیسرادلا لوانت  يف  رھظت  ةیبرعلا  ةفرعملا 

لالخ نم  نیقرشتسملاو  برعلا  نم  نیثدحملا 
نیب لعافتلا  ةلكشم  امھ  نیتیسیئر  نیتلكشم 

ةلكشمو ةینیلیھلا  ةفاقثلاو  ةیبرعلا  ةفاقثلا 
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يتلا ةیبرعلا  ةفرعملا  نیب  جودزملا  لعافتلا 
لوصألا نم  نیعون  نیبو  مالسإلا  لوح  تسسأ 

: امھ ةميدقلا 
يف ةلثمم  ةميدقلا  ةيوامسلا  ةینيدلا  لوصألا  - 
ةاروتلا صوصنل  ةنودملا  ةینيدلا  تاباتكلا 
ةینيدلا دیلاقتلاو  اياصولا  يورتو   ، لیجانألاو

مالسإلا [50] . ىلع  ةقباسلا 
، ةفایقلاو ةفایعلاك  ةیھفشلا  ةیبرعلا  فراعملاو  - 

مكارت نم  برعلا  اھاقتسا   ، خلإ ... ءاونألاو موجنلاو 
اھتینب يف  مھتغل  اھتلمحو   ، مھبراجت [51] 

هذھ نوك  نع  الضف   . ةيروعشاللاو ةيروعشلا 
نع تمجن  يتلا  راثآلا  كلذك  نمضتت  ةیلاكشإلا 
تاودأ ءانبو   ، جھانملا عانطصا  لثم  لعافتلا  اذھ 

. میھافملا يأ  ةفرعملا 
يذلا انعوضوم  ءانب  لواحن  ةيؤرلا  هذھ  نمض 
ةروصلا هذھب  وھو  ثارتلا " موھفم   " هنأب هانددح 
ماقملا يف  يرظنلا  عباطلا  هیلع  بلغي  عوضوم 

يف يكیسالكلا  ثحبلا  نوك  ةاعارم  عم   ، لوألا
يبيرجت نیيزاوتم  نیھاجتا  هجتا  ةفرعملا  تاودأ 

نأ هيونتلا ب ردجي  قایسلا  اذھ  يفو  ينالقعو [52] 
نیب قرفي  ال  قيرط  قش  لواحت  ةساردلا  هذھ 
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نم الإ  ةيديرجتلاو   ، ةیبيرجتلا موھفملا  تایطعم 
يف امھداحتاو  امھضقانت  نم  فلؤملا  لدجلا  ةيواز 

ةقالعلا دعب  لاخدإ  لضفب  ىتأتي  ام  وھو   ، موھفملا
. ةینب هنأ  ىلع  موھفملا  ىلإ  رظنلاب  حمسي  يذلا 

خيراتلا ىلإ  ةدوعلا  عوضوملا  ءانب  بلطت  دقو 
، ثوروملا ىلإو   ، يعامتجالاو يفاقثلا  يبرعلا 
دعي يتلا  ةروریسلا  نيوكت  لحارم  ءاصقتسال 
نم دبال  ناك  اذكھو   ، اھل الیثمت  ثارتلا  موھفم 

تلوانت يتلا  ةميدقلا  ةيدقنلا  صوصنلا  ةءارق 
ةقيرطل هبنتلا  لجأ  نم   ، صوصنلا ةثارو  ةیلاكشإ 
يبرعلا يبدألا  دقنلا  نم  اياضقلا  كلت  ةغایص 
ةثارولا ةیلمعل  ةیفرعملا  تاددحملا  طبضو   ، ميدقلا
يتلا ةیئزجلا  تالداعملا  روھظ  ةیفیكو   ، ةیفاقثلا

ةرمضملا ةروصلا  ططخم  اھنیب  بیكرتلا  دنع  فلؤت 
نومك لاح  يف  يقب  امك  ءامدقلا  دنع  موھفملل 

. هیلجت نم  تعنم 
يف ثحبلا  رھظي  قلطنملا  موھفملا  نم 

موھفملا نوك  يف  لثمتي  امھم  ىطعم  موھفملا 
وأ  ، مدع نم  ةأجف  قثبني  مل  ثارتلل  ثيدحلا 
يف ادوجوم  امئاد  ناك  هنإ  لب   ، اعانطصا عنطصي 
هلال ـ قتسا لاني  نأ  نود  ةیبرعلا  ةفرعملا  تایلآ 
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ىلإ لا  ـ قتنالا نم  ـه  نكمي يذلا  صاخلا  يبسنلا 
- ىلوأ ةلحرم  يف  ايوغل - اموھفم  هرابتعاب  ققحتلا 

ةرابعب يأ  ركفلا [53] ،  تاموھفم  نم  اموھفم  مث 
ةفرعملا لقعلا  ىخوتي  ةلیسوو  ةادأ  ىرخأ 

. اھتطاسوب
عبارلا نیلصفلا  يف  دري  ةیضقلا  لیصفت  ناك  اذإو 

، هنيوكتو موھفملا  ةینب  نالوانتي  نيذللا  سماخلاو 
ىلإ ةراشإلا  وھ  انھ  ةیضقلا  طسب  نم  ضرغلا  نإف 
موھفم جردني  يتلا  ةیفرعملا  ةروریسلا  ةیمھأ 

هنم تلعج  يتلا  ةماعلا  اھطورشو   ، اھنمض ثارتلا 
ةليوط ةبقح  تدتما  رامضإ  ةلاح  شیعي  اموھفم 
طاطحنا رصع  رخاوأ  ىتحو  يلھاجلا  رصعلا  نم 
قاثبنالا لاح  ىلإ  لقتنیل   ، نیملسملاو برعلا 
موھفملا حبصيو  ةضھنلا  رصع  ةيادب  يف  ققحتلاو 

ةغایص يف  الخدت  رثكألا  امبرو   ، الوادت رثكألا 
لثم ةیبرعلا  ةضھنلل  ةیساسألا  میھافملا 
عادبإلاو ةلاصألاو  ةثادحلاو  ةيرصعلا  تاموھفم 

خلا [54] . ديدجتلاو ... دیلقتلاو 
يتلا صوصنلاب  ميدقلا  يبرعلا  دقنلا  لفح  دقل 
قحاللا ةقالع  يأ   ، ةثارولا ةقالع  تجلاع 

نبا نم  تاقبطلا [55] ،  موھفم  ناكو  قباسلاب .
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ةحيرص ریغ  ةروصب  اربعم  زتعملا  نبا  ىلإ  مالس 
ةددھم تدب  يتلا  ةلوحفلا  ةثارو  سجاھ  نع 

ریغت نم  ةیعامتجالا  ةینبلا  باصأ  امل   ، ةوقب
دعب يبدألا  دقنلل  ریظنتلا  داق  يذلا  رمألا   ، طالتخاو
نع ةعفادملا  وحن  ةجردتمو  ةدرطم  ةروصبو   ، كلذ
مايألا بقاعت  عم  تدغ  يتلا   ، ةميدقلا لوصألا 

اھب ثبشتلاو  میلستلا  دادزي  ةماع  ةدعاق  روصعلاو 
عباطلا عایض  نم  فوخلاب  روعشلا  دتشا  املك  ةّدح 

. يبرعلا رعشلل  حیصفلا  يشحولا 
ةطبارلا ةوق  نع  ربعي  امنإ  فوخلاب  روعشلا  اذھو 

وحن فلخلا  بذجت  نمزلا  ربع  تكفنا  ام  يتلا 
الاؤس ریثي  يضاملا  وحن  صوكنلا  اذھو   ، فلسلا

، ةیفرعملا ةروریسلا  هذھ  ةعیبط  نع  امھم 
ةثارولا سجاھ  ناك  اذإ  امم  دكأتلاب  رمألا  قلعتيو 

زربأ يذلا  وھ  ثوروملا  زنكلا  عایض  ىلع  فوخلاو 
نأ مأ   ، ةیفلسلا ریكفتلا  ةقيرطل  غوسملا  ریظنتلا 

ةطبنتسملا ریسفتلا  برضأو  ـة  ينيدلا ما  ـ كحألا
ثبشتلا ىلإ  يبرعلا  تعفد  يتلا  يھ  اھنم 
عایضلاو لالحمضالا  نم  هیلعو  فوخلاو   ، ةثورومب
يفاقثلا جزامتلاو  يعامتجالا  ریغتلا  ةجیتن 

خيرات يف  هریظن  لق  يذلا  نیملسملل  يقرعلاو 
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. ةراضحلا
لاؤسلا حرطن  نأ  نكمي  فلس  ام  ىلع  افطعو 
راسملا نمض  موھفملا  رامضإ  بابسأ  ام  يتآلا :
ریسفتلا نإ  ؟  ةیفرعملا ةروریسلا  هذھل  يخيراتلا 
رامضإلا ةیلمع  مھفل  هحرتقن  يذلا  يلوألا 
ثارتلا رابتعا  ىلإ  دنتسي  نأ  يغبني  ةروكذملا 

وھ فرص  يبرع  هءاعوو  هتلیسو  نأل  ایبرع  انأش 
يذلا ةیبرعلا  ةغللا  نوزخم  نأو   ، ةیبرعلا ةغللا 
هنيوكت لمجم  يف  وھ  نيودتلا  رصع  يف  عمج 
ةیبرعلا ةغللاب  ةقطانلا  ةفاقثلا  راسم  امأ   ، يبرع
يناسنإلا دعبلا  هیلع  بلغي  ایمالسإ  اراسم  ناكف 

دعبلا اذھلو  ةینوكلا . نيدلا  فادھأ  نم  دمتسملا 
هنأل ةیلوادت  ةیلمع  ةمیق  ينوكلا  يناسنإلا 

عسوتلا ةصرف  نیتیبرعلا  ةغللاو  ةفاقثلل  حیتیس 
مجني امو   ، امھتیملاع ىلإ  يدؤي  امم  راشتنالاو 

. امھئارث رداصمل  عيونتو   ، راھدزا نم  كلذ  نع 
كلذب ةطبترملا  ةیفخلا  ایجولويديإلا  تناكو 
برعلا ةزع  مالسإلا  يف  ىرت  ةلوقم  ىلع  ضھنت 
ریخأت ىلإ  يجیتارتسالا  أدبملا  اذھ  ىدأ  دقو   ، [56]

، يناثلا ماقملا  ىلإ  ةیبرعلا  تاذلا  لوح  زكرمتلا 
ةھجاولا ىلإ  نيدلا  لوح  زكرمتلا  ميدقتو 
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رابتعالا اذھو  ةیفاقثلاو [57] . ةیجولويديإلا 
میظنت ةیلمع  يف  امھم  ارود  بعل  يمارجإلا 
میھافملا ةغایص  يف  مكحتلا  ىلإ  ىدأو  ةفرعملا 

يقرعلا ردصملا  تاذ  میھافملا  نم  تلعج  ةروصب 
ىلإ اوفطت  نأ  نع  دعبأو   ، اروضح لقأ  يموقلاو 
ىلع يبرعلا  لعفلا  در  باب  نم  الإ   ، حطسلا

بصعتلا ىلع  يبعشلا  لعفلا  دروأ   ، ةیبوعشلا
. ماكحلا ضعب  ىدل  برعلل  يسایسلا 

دعبلا زاربإ  ىلإ  فدھت  ةءارقلا  هذھ  نإ 
بییغت لعفل  يفخلا  يفرعملا  يجیتارتسالا 
ةینبلا تاذ  ةیبرعلا  ةفرعملا  يف  ثارتلا  موھفم 

ریغ ـة  يجیتارتسا نم  ءزج  هنأ  ىلع   ، ةینيدلا
الو  ، ریثأتلا ـة  مكحمو ةدوجوم  اھنكل  ـة،  نلعم

حطسلا ىلع  زربي  الو   ، ةو ـ قلاب دوجولا  اذھ  حضتي 
ءانب يف  امھم  ایلخاد  امظان  وأ  الماع  هرابتعاب  – 

امیسالو  ، ةیفرعملا اھمظنو   ، ةیمالسإلا ةفاقثلا 
يف ثارتلا  موھفم  زوربب  الإ  يموھفملا –  اھزاھج 
نم برعلا  ریغ   ، ثيدحلا ةیبرعلا  ةضھنلا  رصع 
حبصیل ةميدقلا  ةماعلا  ةيراضحلا  مھتیجیتارتسا 
ةفاقثلا نع  ةیبرعلا  ةفاقثلاب  لالقتسالا 

نم الكش   ، میظنتلا دیعص  ىلع  ولو   ، ةیمالسإلا
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ىلإ ةیبرعلا  ةغللا  ةجاح  نع  ریبعتلا  لاكشأ 
مت يذلا  اھئاقب  نع  عافدلاو   ، اھسفن ةيامح 

. كارتألا لبق  نم  ةوقب  هديدھت 
يف ةیبرعلا  ةغللا  ىلع  برض  يذلا  راصحلا  نإ 
يذلا لوألا  ریثملا  ناك  نیینامثعلا  كارتألا  دھع 
ةفرعملاو ةفاقثلا  ةروریس  طورش  رییغت  ىلإ  ىدأ 
يساسأ موھفم  داجيإ  حبصأ  ثیحب   ، نیتیبرعلا

نم ةرورض  مھتغلو  برعلا  لالقتسا  ىلإ  عفدي 
ثارتلا موھفم  يف  برعلا  دجو  دقو   ، ءاقبلا تارورض 
نیبو مھنیبو  نیملسملا  نیب  دحوي  اموھفم 

يناغفألا نيدلا  لامج  نإ  لب   ، برعلا نییحیسملا 
ىلع ةظفاحملا  نوك  نم  عبنت  يتلا  ةجاحلاب  رعش 
ةرورضب اقیثو  اطابترا  طبترت  مالسإلل  ينوكلا  دعبلا 
ناضحأو  ، ةیبرعلا ةغللا  نضح  ىلإ  مالسإلا  ةداعإ 

. برعلا
نع ثيدحلا  قایس  يف  نحنو  هبنن –  نأ  يغبنيو 
لعفلا دوقت  ةنلعم  ریغ  ةماع  ةیجیتارتسا  دوجو 
موھفم وھ  حاتفم "  موھفمب " الثمم  يفرعملا 
تیبم دصق  ىلإ  ةراشإلا  ديرن  اننأ ال  ىلإ  ثارتلا – 
ةيانعب اھؤافخإ  ىرج  ةیقرع  وأ  ةیموق  ةلیح  وأ 
ریشن امنإو   ، نیملسملا برعلا  لایجأ  نم  قذحو 
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نأ نكمي  ام  لثامي  يعمج  يروعشال  ىطعم  ىلإ 
هعنص يف  كرتشيو   ، ایلعلا جذامنلا  هیلع  لدت 
كرتشي امك   ، برعلا ریغو  برعلا  نم  نوملسملا 

يف نیملسم  ریغو  نیملسم  نم  برعلا  كلذ  يف 
. ةصاخ ةروصب  ةیبرعلا  ةضھنلا  رصع 

قزأملا يبرعلا : يراضحلا  يعولا 
يجراخلا لماعلاو  يتاذلا 

اھنأب ةیمالسإلا  ةیبرعلا  ةراضحلا  نوخرؤملا  فصي 
ةیناسنإلا اھتفرع  يتلا  تاراضحلا  مھأ  نم  ةدحاو 

بسن نأ  تباثلا  نمو   ، ليوطلا [58]  اھخيرات  ربع 
 – مالسإلا ىلإ  اضيأ  بسنت  يتلا  ةراضحلا –  هذھ 

علطضا يذلا  رودلا  ىلإ  كلذ  ىزعيو   ، برعلاب لصتي 
ىلإو  ، الوأ ةراضحلا  هذھ  سیسأت  يف  ءالؤھ  هب 
تمھاس ةديدع  بوعش  عم  نواعتلا  ىلع  مھتردق 
خماشلا ءانبلا  اذھ  حرص  دییشت  يف  مھبناج  ىلإ 
هملاعم نم  ریثكب  مویلا  ىلإ  خيراتلا  ظفتحي  يذلا 

ام عم  بنج  ىلإ  ابنج  ةیفاقثلاو  ةینارمعلا 
تاداع نم  ةیمالسإلا  بوعشلا  هب  تظفتحا 
كولس طامنأو  تاقالعو  ةیعامتجا  ةمظنأو  دیلاقتو 

. ةيدرفو ةیعامج 
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يجراخلا لماعلا  فقي  برعلا  رود  بناج  ىلإو 
ىلإ مالسإلا  ةلاسر  لقن  يذلا  يحولاب  الثمم 
ىلإ اھغلبیل  مالسلاو ) ةالصلا  هیلع   ) دمحم يبنلا 

، اھتمھم مھفلكيو   ، نیبرقألا هموقو  هتریشع 
يھو  ، ملاعلا بوعش  ةیقب  ىلإ  اھغیلبت  ةنامأو 

نم هؤافلخ  اھذیفنتب  علطضا  يتلا  ةمھملا 
مھسفنأ نونمؤملا  اھل  دنجو   ، ةیسایسلا ةیحانلا 
ةیحضتلا يف  ءالؤھ  ينافت  ردق  ىلعو   . مھلاومأو

يتلا ةديدجلا –  ةمألا  تنج  داھشتسالاو 
قارعألاو بوعشلا  فلتخم  نم  نینمؤم  تبعوتسا 

، ىنغألاو ىوقألا  ةمألا  اھتلعج  بساكمو  دئاوف  – 
ةراجتلاو ةفاقثلاو  ملعلا  نيدایم  يف  اھل  تنكمو 

زكارم اھرضاوح  تدغ  ىتح  نارمعلاو  فرحلاو 
ةلزنم اھتراضح  تأوبتو   ، يملعو ينيد  عاعشإ 

، نانویلاو سرفلا  اھندمت  يف  ةمدقتم  ةرادصلا 
للملا رئاسو  نییحیسملاو  دوھیلا  اھريونت  يفو 

. ةليوط نورقلا  لحنلاو 
ةراضحلا هذھل  نیسیئرلا  نینوكملا  نإف  هنمو 

: امھ
يودبلا عامتجالاو   ، مھتفاقثو مھتغل  برعلا : - 
. اھلوصأ عبنمو   ، ةفاقثلا كلت  عجرم  ناك  يذلا 
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هذھ مظتني  امو   ، هماكحأو هتوعدب  مالسإلاو : - 
هیلع تضھن  امو   ، ةمظنم ةعيرش  نم  ماكحألا 

. داعملاب عقاولا  طبرت  ةقیقحو   ، ةدیقع نم  ةوعدلا 
مالسإلا دجم  ءانب  ىلإ  لئاوألا  برعلا  ىعس  دقو 

يف مھددؤسو  مھتزع  هدجم  يف  نأ  اوردق  مھنأل 
دامتعا ىلإ  مھب  كلذ  ىدأو   ، مھترخآو مھایند 
ةلیسو ةیحضتلاو  توملا  نم  تلعج  ةيوق  ةفسلف 
برعلا ققح  كلذل  اقادصمو   ، ةایحلا اھب  بلطت 

ةمأ ةيأ  هققحت  ملام  نرق  نم  لقأ  يف   ، نوملسملا
دالبلا ةعس  ثیح  نم  خيراتلا  يف  ىرخأ 

اھحتف [59] . ةدم  رصقو   ، ةحوتفملا
نمو  ، تلتخا ام  ناعرس  ةیجیتارتسالا  هذھ  نكل 
راسحنا ىلإ  دوعي  لالتخالا  اذھ  ببس  نأ  حجرملا 

عم اھايإ  مھمساقتو   ، مالسإلا َةوعد  برعلا  ةماعز 
كارتألا عم  مث  يسابعلا  رصعلا  لئاوأ  سرفلا 
داعبتسا ىلإ  ىضفأ  يذلا  روطتلا  وھو   ، هرخاوأ

، ةجردتم ةروصب  ةماعزلا  مكلت  ةرادص  نم  برعلا 
ةلودلا ءيجم  عم  مھئاصقإب  اھتياغ  تغلب 
يتلا ةیسایسلا  ةمزألا  تناكو  ةینامثعلا [60]  .
ریشي ارھظم  ىربكلا " ةنتفلا  ىمسمب "  تفرع 

نع مالسإلا  ىلإ  نیبستنملا  ضعب  فارحنا  ىلإ 
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نم اھللخت  امو  اھثادحأ  تربعو   ، ينيدلا فدھلا 
هاجتاو ةعامجلا  كولس  ریغت  نع  اغیلب  اریبعت  عارص 

. ةيدرفلا مھتاوذ  ىلع  ءاوطنالا  وحن  اھئاضعأ 
داعو  ، ةینانألا ىلإ  لیملا  نایغط  رصعلا  دھشف 
ةیبصعو درفلا  ةحلصم  لالحإ  ىلإ  هیف  سانلا 

، مالسإلاو برعلا  ةزع  لحم  مھسفنأ  نم  ةلیبقلا 
ىلإ ةیسایسلا  ةلكشملا  ةلاحتساب  كلذ  نذأ  دقو 
تتأ نأ  ىلإ  ایفاش  الح  اھل  دجت  مل  ةلضعم 

، ىلوألا برعلا  ةیندم  ىلع  ةدیعبلا  اھتاریثأت 
. طاطحنالا وحن  ةدكؤمو  ةئیطب  ىطخب  اھتداقو 

تالكشملا نم  ةلسلس  كلذ  نع  رجنا  دقو 
ریطأتك  ، ةيوس اھرمأ  ئداب  يف  تدب  يتلا  ةيوناثلا 

ىلإ ىدأ  يذلا  ماكحألا  لوح  يھقفلا  فالخلا 
سیسأتو  ، ةیھقفلا بھاذملا  ددعتو   ، ءوشن

ىلإ ىدأ  يذلا  ةدیقعلا  لوح  يمالكلا  فالخلا 
الضف اذھو   ، اھددعت بابسأ  أیھو   ، قرفلا ءاشنإ 
ميدقلا ينيدلا  يسایسلا  فالخلا  رارمتسا  نع 

يف هجئاتن  تمجرت  يذلا  ةفالخلاو  ةمامإلا  لوح 
نیيرجھلا ثلاثلاو  يناثلا  نینرقلا  لالخ  عقاولا 
ةطلسلا ذوفن  راسحناو   ، رارقلا زكارم  ددعتب 

ةلودلا لاصوأ  ماسقناو   ، دادغب يف  ةيزكرملا 
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طبري ال  ةریغص  تارامإ  تدغ  ىتح  ةیسابعلا 
. طبار امھنیب 

تتشت نم  هیلع  وھ  ام  ىلع  عضولا  رمتسا  دقو 
تدعاسف ةیبیلصلا  بورحلا  تءاج  ىتح  قرفتو 
فدھتسي ودع  دض  ایبسن  ةمألا  دیحوت  ىلع 

حالص دوھج  نكل   . اھدوجو ةلازإب  ددھيو   ، اھءاقب
لآ ةلود  هب  تضھن  يذلا  يركسعلا  رودلاو  نيدلا 
ىوس المعي  مل  ابوروأ  قرش  يبونج  يف  نامثع 
هنع ربع  يذلا  لماكلا  رایھنالا  لیجأت  ىلع 
أدبیل  ، ةیبرعلا دالبلا  مظعمل  يبنجألا  لالتحالا 
ةریسم تدھش  يتلا  ةبقحلا  كلذ  دعب  برعلا 
ةضھنلا رصع  مساب  تفرع  مھخيرات  يف  ةديدج 

. ةیبرعلا
عضو مامأ  مھدوجول  مھسفنأ  برعلا  ةظقي  خرؤت 
يف اببس  ناك  يذلا  ءادلا  صیخشت  مھیلع  بجوأ 

، مھتاعمتجم ةینب  ةلخلخو   ، مھتراضح ءادأ  فاعضإ 
تاعمتجملا مامأ  دنلا  فقوم  فوقولا  نع  اھروصقو 

مھدالب تمحتقا  يتلا  ةديدجلا  ةیبوروألا 
مھدوجوو مھتفاقثو  مھنيد  تدحتو   ، اھشویجب
اھتعانصو اھمولع  ةعاجنو   ، اھتفاقث ةوقب  هتاذ 

. ةثيدحلا
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رداوب لوأ  اشاب  يلع  دمحم  تاحالصإ  تناك 
اھنأ ولو   ، ةمألل ةماعلا  ةيراضحلا  ةلاحلا  صیخشت 
ماشلاو رصم  وأ  اھسفن  رصم  نم  رثكأ  لوانتت  مل 

اذھل نكي  ملو   ، اھتاروصت [61]  عسوأ  يف 
نأل  ، حضاو يركف  نومضم  يئاقلتلا  صیخشتلا 
، يصخشلاو يلمعلا  عباطلا  هب  زواجتي  مل  هبحاص 

ةیسایسلا هتردابم  نأب  مزجلا  نكمملا  نم  هنإ  لب 
نم الإ  مكحلا  ءادأ  نیسحت  ىلإ  فدھت  نكت  مل 
نم هدالوأو  وھ  هب  لقتسي  كلم  سیسأت  لجأ 
ةروصب روطت  يسایسلا  كولسلا  اذھ  نكل   . هدعب
كولس درجم  نم  لوحت  نأ  دعب   ، ةجردتم

ىنعملاب ةیسایس " ةفرعم  وأ "   ، يسایس
نم برض  ىلإ  حلطصملا [62]  اذھل  يجولویسسلا 

كلسي يذلا  مظنملا  هبش  يجھنملا  يعولا 
، برغلا تاسسؤمو  تایطعم  نیب  ةنراقملا  لیبس 
نم تلعج  ةنراقم  ةیلحملا  تایطعملا  نیبو 

. هل افدھ  ةدافتسالا 
يذلا  ، يسایسلا لعفلا  اذھ  سورد  زربأ  لعلو 

نم ىتأتي   ، ةضھنلا نع  لوؤسملا  يعولا  روذب  عرز 
هبنتلا اھب  لصح  يتلا  ةلوھسلا  ةظحالم 
اھانراق ام  اذإ   ، يلع دمحم  دنع  يسایسلا 

88 www.jadidpdf.com



مئتلت مل  نيذللا  ةساردلاو  لمأتلا  ةبوعصب 
تار ـ مث فا  ـ طق يف  عورشلا  دعب  الإ  ـا  مھطورش
ابوروأ نم  داع  ام  دعب  ـق،  حال تقو  يف  حالصإلا 

ـة. يلمعلا تا  ـ ثعبلا لا  ـ جر
ىلإ ةظحالملاب  ةدوعلا  نكمي  قایسلا  اذھ  يفو 
يتلا ةرتفلا  يف  ةضھنلل  يداصتقالا  ساسألا 

نم يناعت  رصم  نكت  مل  ذإ  نویلبان  ةلمح  تدھش 
يف ةيداصتقالا  ةلكشملا  نإ  لب   ، ةورثلا مادعنا 
: نیسیئر نيرھظم  يف  تصخلت  كیلامملا  دھع 
ءوس هنع  مجن  يذلا  يسایسلا  عضولا  لالتخا  - 

كیلامملا نم  ةلق  يديأ  يف  اھرصحو  ةورثلا  عيزوت 
. نيرتھتسملا

ةردق مدع  ببسب  ةيداصتقالا  لاوحألا  روھدت  - 
كیلامملا عمق  لمحت  ىلع  رصم  يف  نیحالفلا 

. ةفحجملا مھبئارضو 
ىلع اشاب  يلع  دمحم  تاحالصإ  لمعت  ملو 
ضعب تدعاس  امنإو   ، ةورثلل ةديدج  رصانع  داجيإ 

امم اھرییست  يف  لالتخالا  حیحصت  ىلع  ءيشلا 
ءارو ناك  يذلا  فعاضملا  ءانعلا  ةیعرلا  نع  عفر 

. يداصتقالا دوكرلا 
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ةضھنلل يداصتقالاو  يسایسلا  خيراتلا  ناك  اذإو 
هذھ نوك  ىلع  ةلادلا  رصانعلا  ضعب  لمحي 
تففخ حیحصت  ةیلمع  اھرھوج  يف  يھ  ةریخألا 
رصعلا ذنم  جيردتلاب  لصاحلا  روھدتلا  نم 

، ةیبرعلا ةراضحلا  خيرات  ةسارد  نإف   ، يسابعلا
ةرھاظ يف  ریكفتلا  رصانعو  تاظحالملا  نأ  دیفت 
ةبقحلا ىلإ  دوعت  برعلا  دنع  يراضحلا  روھدتلا 
ةریصبب ظحال  يذلا   ، نودلخ نبا  تقبس  يتلا 
يبرعلا نارمعلا  ةلاح  ریغت  ةراضحلا  خرؤم 

ىلع دھشو   ، يرجھلا نماثلا  هنرق  يف  يمالسإلا 
. ةمیخولا هبقاوعب  أبنتو   ، هروھدت رذن 

ىلإ قیمعلا  همھفب  ذفن  دق  نودلخ  نبا  ناكو 
نیب لدجلا  ىلإ  اھبابسأ  درف  ةرھاظلا  هذھ  رھوج 
اذإ باوصلا  بناجن  ال  انلعلو   ، رضحلاو ودبلا  يتایح 
يف ناك  نارمعلا  ةرھاظ  هلیلحت  نأ  انررق  ام 
تاوطخ نم  ةركبمو   ، ةسیئر ةوطخ  رمألا  ةقیقح 

دنع ةراضحلا  ةلأسمب  قلعتملا  يتاذلا  يعولا  ءانب 
. نیملسملاو برعلا 

لامعأ يف  يعولا  اذھ  روذب  مدعنال  اننإ  لب 
، يرجھلا يناثلا  نرقلا  نم  ءدب  مالسإلا  يخرؤم 

ةغایص نع  اھباحصأ  عانتما  ظحالن  يتلا  لامعألا 
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ةلودلا روھدت  بكاو  يذلا  عارصلا  فارطأ  تاحورطأ 
تائتفالا ةرھاظ  نع  مھتوكسو   ، ةیسابعلا

ذوفن فعضأو  ةلودلا  نایك  قزم  يذلا  ديازتملا 
ىلع كلذب  دعاسو   ، يسایسلا يزكرملا  مكحلا 

بھاذملا بعشتو  لحنلا  ماسقنا  ةریتو  عيرست 
ضقانتو  ، ةیفسلفلاو ةینيدلا  دئاقعلا  عرفتو 

اھتاعد [63] . رحانتو   ، اھنیماضم
ةرامأ هنأ  ىلع  هسفن  خيرأتلا  لعف  ذخأ  نكميو 
ءالؤھ دنع  فوخلا  سجاھ  دوجو  تارامأ  نم 
يتلا تاياورلاو  قئاثولاو  رابخألا  ىلع  نیخرؤملا 
يفو  ، اھتدام [64]  عایض  نم  عقاولا  ةروص  مسرت 
ةایحلا راسمل  رذح  روصت  دوجو  ىلإ  ریشي  ام  كلذ 

نم الك  نأل   ، نیخرؤملا ءالؤھ  ىدل  ةیمالسإلا 
رصع ةيادب  يف  اولذب  دق  اوناك  نیثدحملاو  ءارقلا 

مالسإلا ةدام  عمجل  قوبسم  ریغ  ادھج  نيودتلا 
، اھفینصتب اوماق  مث   ، لاعفألاو صوصنلا  نم  هتلدأو 

ّةنسلا ةباثمب  لامعألا  هذھ  تناكف  اھتاياور  اوقثو  و 
ىلإ نیخرؤملا  يعس  داق  يذلا  لیلدلا  و 
ةدام فلؤت  يتلا  ةیلكلا  ةروصلا  رصانع  لامكتسا 
عبتت ةرقفلا  هذھ  لواحت  ام  وھو   ، يتاذلا يعولا 
ةيادب نم  دتمي  ليوط  خيرات  ربع  هتریسم  هاجتا 
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ىلإ لصیل  برعلا  ةريزج  هبش  يف  مالسإلا  راشتنا 
. رضاحلا انرصع 

خيراتلا ثادحأ  مامأ  ملسملا  خرؤملا  فقو  دقل 
نع هدعبتو  نتفلا  رورش  هیفكت  ةقيرط  نع  اثحاب 
قرفلا راصنأ  نیب  رئادلا  فالخلا  نم  فقاوم  ذاختا 
ضعب هئادبإ  نود  لحي  مل  كلذ  نأ  ریغ   ، ةفلتخملا
ماعلا ةایحلا  ىحنمب  ةقلعتملا  ةماعلا  تاظحالملا 
تاھجو فالخب  قلعتي  ال  امم  هوحن  تحن  يذلا 

حور نأ  تاظوحلملا  هذھ  ةصالخ  تناكو   . رظنلا
، روتفلا نم  عون  اھيرتعي  هلھأ  سوفن  يف  مالسإلا 

لاجم يف  تالكشم  يناعت  ةریبكلا  ةلودلا  نأو 
نأو  ، ةيزكرملا ةدایقلا  لاجم  يفو  رارقتسالا 
امب روطتت  رومألا  ىرجم  ىلع  اھترطیسو  اھمكحت 

ةیعامتجالا ةایحلا  امأ   ، ككفتلا وحن  اھب  لوؤي 
. ىضوفلا اھتداسف 

يتلا يمالسإلا  خيراتلا  ةدام  ىلإ  اندع  اذإ 
يتلا بذجلا  ةرؤب  نأ  دجنسف  نوخرؤملا  اھعمج 
فالتخا ىلع   ، نیخرؤملا ءالؤھ  دنع  عوضوملا  تنب 

" يعادتلا ةرھاظ  يھ "  ، مھملع ةعسو  مھبراشم 
دنع عئاقولا  فینصتو  لسلست  مكح  يذلا 
ةنتفلاو عارصلا  ناك  دقف   ، اھرابخأ ءاصقتسا 
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لثمت يتلا  طاقنلا  يھ  نیملسملا  نیب  لاتقلاو 
، لاوحألا بلغأ  يف  ةیخيراتلا  ةعقاولا  ملاعم 
يأ مايألاو  عئاقولاب  خيرأتلا  أدبت  ةیخيراتلا  ةباتكلاف 
سبع برح  لثم   ، مھسفنأ برعلا  نیب  عارصلاب 

، را قـ يذ  مو  ـ يك مھریغو  بر  ـ علا نیبو   ، نایبذو
خيراتلا أدبتو   ، ةكم يكرشمو  يبنلا  نیب  مث 

أدب يذلا  فالخلاب  نيد  ـ شارلا ءا  ـ فلخلا ـم  كحل
ينب ةفیقس  ةثداح  عئاقوب  ص )  ) لوسرلا ةافو  دنع 
راصنألا نیب  تبشن  يتلا  ةشقانملاو  ةدعاس [65] ، 
ضرعب هتورذ  فالخلاب  خرؤملا  غلبیل   ، نيرجاھملاو
ىربكلا ةنتفلا  لیصافتب  ةصاخلا  ةديدعلا  تاياورلا 

656 م) 35هـ -   ) نافع نب  نامثع  لتقب  تھتنا  يتلا 
تیبلا لھأ  فالخ  نم  هركذ  ابخ  ام  تیحأو   ،  [66]

 " يف هیفلس  عم  بلاط  يبأ  نب  يلع  ةماعزب   [67]

، قيدصلا ركب  يبأ  نیخیشلا  ةدشارلا " ةفالخلا 
ةعيابم بقعأ  يذلا  روطتلاو   ، باطخلا نب  رمعو 
دارفتساب ىھتنا  يذلا  لاتقلاف  يلع [68]  مامإلا 

ةيواعم نیب  حلصلا  دعب  مكحلاب  ةیمأ  ينب  ةرسأ 
عم اھعارص  رمتسا  نإو  هـ 680 م )  –  41) نسحلاو
. ةیناث ةھج  نم  جراوخلا  عمو   ، ةھج نم   ، تیبلا لآ 
تفخت مل  يذلا  عارصلا  اذھ  خرؤملا  ضرعتسيو 
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ةفالخلاب تھتنا  ةيرس  ةوعد  ىلإ  لوحتیل  الإ  هتدح 
مھديأ ىلع  تحجن  نأ  دعب  سابعلا [69]  ينب  ىلإ 
ةروصب ةيومألا  ةرسألا  مكح  تھنأ  برح  نش  يف 
اھلحم تلحأو   ، م) [70]   750 132هـ -   ) يف ةيومد 

مث  ، يلاوملاب اوفرع  نمم  دیيأتب  ةیسابعلا  ةرسألا 
ةیسابعلا ةلودلا  لخاد  بورحلاو  نتفلا  تلاوت 

رخآ يف  تلآو  فقوتت  مل  اھنكل   ، ةعطقتم ةروصب 
فلأتت يتلا  تايالولا  بلغأ  لاصفنا  ىلإ  اھدھع 

. اھنم
نیب عارصلا  زربت  يتلا  نتفلاو  بورحلا  رابخأف 
تغط مھمظنو  مھتملك  ماسقناو  نیملسملا 
مھتدحو زمر  تناك  يتلا  حوتفلا  رابخأ  ىلع 
مھماظن ةبالص  تامالع  نم  ةمالعو   ، مھنماضتو

عمجأ يتلا  ىلوألا  ةفالخلا  دھع  ىلع  هكسامتو 
ىلع ةدشارلاب  اھتعن  ىلع  نوملسملا  نوخرؤملا 
ببس دوعي  امبرو   ، عئاقو نم  تفرع  امم  مغرلا 
اھمايأ ةدحولا  بابسأ  نوك  ىلإ  ةیمستلا  هذھ 
رمألا  ، قزمتلاو ماسقنالا  بابسأ  نم  ىوقأ  تلظ 
تاذلا نایك  ةدحوب  يعو –  ةدام  اھنم  لعج  يذلا 
ةدشارلا ةفالخلا  نمز  ةروص  نم  ذختا  ةیعامجلا -

. هعجرم
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ينعن يذلا  يعولا  اذھ  ىطخ  انمسرت  ام  اذإف 
نيدتھم  ، ةیمالسإلا ةیبرعلا  تاذلا  يعو  هب 
نیخرؤملا روصت  يف  ترھظ  يتلا  هملاعمب 

ىلوألا هتلحرم  يف  فلأتي  هنأ  اندجو  نیملسملا :
يذلا دحوملا  تاذلا  يعو  وھ  لوألا  نیقش : نم 

دقو نیملسملا  ریغ  عم  يدضلا  يھامتلا  هنع  زربي 
تاذلا يعو  يناثلاو   ، حتفلاب عونلا  اذھ  طبترا 
بایغ دنع  زربي  يدادترا "  " يعو وھو  يماسقنالا 
روعشلا ومن  ىلإ  دوعي  دقو   ، ةدحولاب روعشلا 

وأ  ، ةیقیقح بابسأ  ىلإ  ادانتسا   ، لدعلا بایغب 
. ةمھوتم

ةريزج هبش  ناكس  هیلإ  مضي  مالسإلا  دكي  مل 
هتلاسرب نوجرخي  نوملسملا  ناك  ىتح   ، برعلا

يبنلا لسر  ضرع  دقو   ، اھل ةيذاحملا  دالبلا  ىلإ 
ىلع مالسإلا  يف  لوخدلا  مالسلاو  ةالصلا  هیلع 
رصمو  ، سرفلاو  ، مورلاو  ، ةشبحلا نم  لك  كولم 

، ةلاسرلا كلت  رشنل  داھجلا  قلطنا  مث   [71]

ةقالعلا ةماقإب  ةردابملا  مھل  تناك  نوملسملاف 
، دعب مالسإلا  فرعت  مل  يتلا  ىرخألا  ممألا  عم 

اھرمأ ةيادب  يف  اھوضاخ  يتلا  بورحلا  نكت  ملو 
تناك ام  ردقب   ، ةيركسع فادھأ  تاذ  تالمح 
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يفاقثلا عباطلا  اھیلع  بلغي  ةوعد  تالمح 
نیعوطتملا نم  شیج  اھرشاب   ، ينيدلا

ىدحإ لین  يف  ةبغرلاب   ، بلغألا يف   ، نیعوفدملا
وأ  ، منغلاو رصنلا  اھب : دوعوملا  نیینسحلا 

. ةنجلاو لیبس هللا  يف  ةداھشلا 
ریغ لئاوألا  نیملسملا  ءالؤھ  ةریس  تأجاف  دقلو 
تدجو ثیح   ، اھب اولصتا  يتلا  ممألا  ةدوھعملا 
ةلاسرلا هعوضوم  راوحل  ادادعتسا  مھيدل 
عمطلا نع  يلختلل  دادعتسا  همعدي   ، ةديدجلا
رواحملا قانتعا  لاح  يف  ءيفلاو  ةمینغلا  يف 

قحلا مھل  ناك  ددجلا  نیملسملا  نإ  لب   ، مالسإلا
نيذلا نیملسملا  نم  مھریغ  عم  ةاواسملا  يف 
فولأملا ریغ  يفاقثلا  دعبلا  اذھ  ناكف   . مھوقبس

ىلع ةصاخ –  حوتفلا  ةيادب  يف  ریثأتلا - ديدش 
ديدجلا [72] . مالسإلا  ملاع  ىلإ  ةمضنملا  ممألا 

، اھركذ فلس  يتلا  نتفلا  بابسأ  تناك  امھمو 
، نیملسملا نیب  اریطخ  اماسقنا  تثدحأ  اھنإف 

لئاوأ امیسالو  مھتيؤر –  ةمالس  ىلع  ترثأو 
مالسإلا ةلاسر  داعبأل  ةیمأ –  ينب  ماكح 

رھوج نع  فارحنالا  كلذ  ثبل  امو   ، ةیناسنإلا
كولسلا لاجم  يف  رھظ  نأ  ةديدجلا  ةوعدلا 
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نیب ةلضافملاو  زییمتلا  ادغ  ىتح  يمویلا 
نمض ةیلبقلا  مث   ، قرعلا ىلإ  نابسني  نیملسملا 
. ىوقتلا ىلإ  امھدر  نم  الدب  دحاولا [73] ،  قرعلا 
امالس خيرات 1095/  تقبس  يتلا  ةرتفلا  تدھش  دقل 

نم مھریغو  نیملسملا  نیب  ركعم  هوفص  ركعي  مل 
املف  . تاحوتفلا رارمتسا  نم  ناك  ام  ىوس   ، ممألا
تفرع يتلا  بورحلا  تأدب   ، ةروكذملا ةنسلا  تناك 
تناكو  ،" ةیبیلصلا بورحلا   " مساب خيراتلا  يف 
نابروأ ابابلا  باطخ  يف  ةرم  لوأ  تدرو  دق  اھتركف 
عباسلا يف  هاقلأ  يذلا  ( 1099 -1088  ) يناثلا
ينيرفوأ يف  ةنس 1095  ربمفون  نم  نيرشعلاو 

رخأتي ملف   . اسنرف بونج  ةدوجوملا  نومریلكب 
دعب ابوروأ  برغ  نم  نیمداقلا  نییحیسملا  موجھ 

. مالسإلا ملاع  ىلع  باطخلا [74]  اذھ 
مدع نم  ادھع  بورحلا  هذھ  تحتتفا  دقو 

نیملسملا نأ  ریغ  قرشلا  دالب  يف  رارقتسالا 
اھببس ةیلخاد  ىضوفل  ابھن  خيراتلا  كلذ  لبق  اوناك 
ةیفخلا ةلعلا  نكل   ، مكحلا ىلع  عارصلا  رھاظلا 

نیتفاھتملا ىدل  ةحضاو  ةيؤر  بایغ  يھ  اھیف 
ریثأت اوبرشتي  مل  نيذلا  ركسعلا  نم  مكحلا  ىلع 
ةیفاك ةروصب  ةیناسنإلا  هتراضحو  مالسإلا 
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يھو  ، مھب ةطیحملا  فورظلا  مھب  تدبتساف 
رایت يف  طارخنالا  نع  اوزجعو  داسفلا  فورظ 
ائیشف ائیش  مھنع  دعتبا  يذلا  ةیمالسإلا  ةفاقثلا 
روصقلا ةایح  نع  هزومرو  هتالاجر  داعتباب 

اغلاب اریثأت  بورحلا  هذھ  ترثأ  دقو   ، ةبرطضملا
ةيداصتقالاو ةیسایسلاو  ةیعامتجالا  تاینبلا  ىلع 

لودلا روھظ  اھجئاتن  نم  ناك  ذإ   ، مالسإلا دالب  يف 
نم اھدوجو  ةیعورشم  تدمتسا  يتلا  ةيركسعلا 

تایطعملا تریغت  امك   ، نییبیلصلا ةمواقم 
هیجوت ىرجو   ، ماشلا دالبو  رصم  يف  ةیناكسلا 

هب ىضفأ  يذلا  رمألا  برحلا  ليومت  وحن  داصتقالا 
[75] . فعضلا ىلإ  ةیجيردت  ةروصب 

دالبب رارقتسالا  ىلع  نییبیلصلا  صرح  ىدأ  دقو 
ةسینكلا ثبشتو  اھايازمب  عافتنالاو  قرشلا 

ءالؤھ يعس  ىلإ   ، برحلا كلتب  ةیكیلوثاكلا 
ةمجاھم ىلع  مھضيرحتو  رتتلاو  لوغملا  ةراثتسال 

مھل ىنستي  ىتح  قرشلا  نم  مالسإلا  دالب 
، اھتاردق فازنتسا  دعب  برغلا  نم  اھیلع  بلغتلا 

يعاسملا هذھ  زربأ  ولوب  وكرام  ةلحر  تناكو 
، بقترملا موجھلا  كلذ  ترمثأ  ذإ   ، احاجن اھرثكأو 

تاليولاو لاوھألا  نیملسملا  دالب  ىلع  رج  يذلا 
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ةنس وكالوھ  دي  يف  دادغب  طوقس  ةجیتن   ،  [76]

امیسال اھب  ةفاقثلاو  ملعلا  ملاعم  رھشأ  بيرختو  1258م 
. نومأملا هسسأ  يذلا  ةمكحلا " تیب  "

طیطختلا وأ  رمآتلا  اذھل  دجن  داكن  الو 
ىدل ىدص  رضاحلا  انرصع  ةغلب  يجیتارتسالا 
نيذلا  ، نیملسملا [77]  ةیبیلصلا  بورحلا  يخرؤم 
ةرمدملا برحلا  هذھل  ةیلحم  ىرخأ  ابابسأ  اوركذ 

، مھتفأش لصأتستو   ، مھدوجو ينفت  تداك  يتلا 
نیملسملا يعو  میظنت  ةیعون  نیبي  يذلا  رمألا 

ددھت يتلا  رطاخملا  كاردإل  ًأیھم  نكي  مل  هنأو 
برغلا دالب  نم  ةیتآلا  كلت  اھمدقم  يفو  مھدوجو 
ةسینكلا ضيرحتل  نیعضاخلا  اھماكح  نمو 
نیملسملا يعو  نأ  نیبي  امك   ، كاذنآ ةیكیلوثاكلا 

ماظن اھیف  نكي  مل  ةجرد  ىلإ  فعض  دق  يسایسلا 
ىلع ارداق  ةمئاقلا  ةیلاصفنالا  مكحلا  ةمظنأ  نم 

. نیملسملا ةملك  عمج 
روھظب حمسي  ال  مالسإلا  راد  عضو  ناك  اذكھو 
نأشلا ناك  امك  يجیتارتسالا "  ریكفتلا "  رصانع 

نیح ءالجب  زربت  ةقرافملا  لعلو   . مالسإلا ردص  يف 
ةیسایسلا نیملسملا  ةميزھ  نأ  كردن 

نم مھم  رصن  اھلباق   ، لوغملا مامأ  ةيركسعلاو 
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ةازغلا ءالؤھ  باعیتسا  مت  ذإ   ، ةفاقثلاو نيدلا  بناج 
، يملاعلا اھنيدو  ةیمالسإلا  ةراضحلا  لبق  نم 

يلیعامسإلا بھذملا  كنلرومیت  قنتعا  امدعب 
يتلا مالسإلا  ةفاقث  ریثأت  تحت  هملاع  لخدو 
ردجت اممو  رارمتسالا [78]  . ىلع  ةرداق  تناك 

راد ناكرأ  زازتھا  نأ  قایسلا  اذھ  يف  هتظحالم 
ىلإ ةرشابم  ةروصب  دؤي  مل  ةروصلا  هذھب  مالسإلا 
ىلع مھریثأتو   ، ةرادصلا ىلإ  برعلا  ةدوع 
لماكلا رایھنالا  دعب  الإ  ثدحي  مل  ام  اذھو   ، اھریصم

. يركسعلاو يسایسلا  اھناینبل 
لیجأت ىلع  دعاس  يذلا  يناثلا  لماعلا  لعلو 

نم وھ  لوطأ  ةدمل  مھیعو  لالقتساو  برعلا  ةظقي 
، كلذ دیعب   ، نیینامثعلا كارتألا  حاجن  ةیناث  ةھج 
، دوجولا نم  ةیطنزیبلا  ةيروطاربمإلا  ةلازإ  يف 
، ابروأ قرش  نم  مھم  مسق  جایتحاب  مھمایقو 
نمو نیملسملا  روعش  يف  دم  يذلا  رمألا 
ةمألا ةدحوو  مالسإلا  راد  ةیفاعب  برعلا  مھنمض 
يف  ، ةتقؤم ةروصب  ولو   ، راصتنالا تعاطتسا  يتلا 
قحل ام  لك  نم  مغرلاب   ، ىلوألا ةیبیلصلا  بورحلا 

نم مھتفالخ  باصأ  امو  رئاسخ  نم  نیملسملا 
. رارضأ
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اھلباقي مل  قرشلا  يف  ةقافتسالا  هذھ  نأ  ریغ 
دي نم  سلدنألا  تجرخ  ذإ  برغلا  يف  اھیھاضي  ام 

تاراغب ةددھم  برغملا  دالب  تحضأو  نیملسملا 
دقف سلدنألا  طوقسبو   ، نییبوروألاو نابسإلا 
ةدعاق مھنم  برغملا  لھأ  امیسالو   ، نوملسملا
لعلو  ، برغلا يف  ةیسیئرلا  ةیفاقثلا  مھزاكترا 

، قرشلا يف  ةلصحملا  ةجیتنلا  نیب  ةنراقملا 
ةحضاو ةروصب  نیبت  برغلا  يف  ةعقاولا  اھتریظنو 
طابرلاو  ، يجیتارتسالا فلحلا  مادعنا  امامت 
يقرشلا يمالسإلا  ملاعلا  يرطش  نیب  يوضعلا 

نوكتب ارثأتو –  اریثأت  ةدیكأ –  ةلص  كلذلو   ، يبرغلاو
. صخأ ةروصب  يسایسلا  يعولاو  يعولا 
ةراضحلا ءانب  رایھنا  بابسأ  نأ  نیبي  كئلوأ  لك 
اھردصم ةتحب  ةیتاذ  نكت  مل  ةیمالسإلا  ةیبرعلا 

، هدحو ةراضحلا  هذھ  راسمل  يعیبطلا  روطتلا 
نإ لب   ، صاخلا يلخادلا  اھومن  قطنم  هضرف  يذلا 
دق  ، تحب يجراخ  سیئر  قش  بابسألا  هذھ  نم 
يتلا ةیبرغلا  ةیحیسملا  ةراضحلا  روھظب  طبتري 

نیيدوھیلا ةراھملاو  ءاكذلا  رامثتسا  ىلع  تماق 
فالتئا ىدأ  دقو   ، صاخلا يلخادلا  اھروطت  يف 
هاجتالا مظاعتو  ومن  ىلإ  قحال  تقو  يف  نیتفاقثلا 
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ریكفتلا يف  هتراضحو  مالسإلل  يداعملا 
يبرغلا [79] . يجیتارتسالا 

ةیبرعلا ةضھنلا  ةلكشم 
ةراضحلا اھفرعت  ةديدج  ةلاح  ةیبرعلا  ةضھنلا  لھ 

خيرات تالكشم  نم  ةلكشم  يھ  مأ  ؟  ةیبرعلا
قمع يف  اھروذجب  برضت  رصاعملا  برعلا 

نم ؟  اھروطت ةمزأ  نع  ربعتو  ةیبرعلا  ةراضحلا 
راطإ نمض  ةضھنلا  عضو  انرتخا  اذإ  اننأ  حضاولا 
ةبوعص وھ  انھباجي  ام  لوأ  نإف  ةراضحلا  ةلئسأ 
ةینب نمض  نیتفلتؤم  نیتعیبط  نیب  لصفلا 
ةیقرعلا ةيداحألا  امھ  ةیمالسإلا  ةیبرعلا  ةراضحلا 

ةفاقثلاب [80] . اقیثو  اطابترا  طبترت  يھو   ، ةھج نم 
دجت يھو   ، ةیناث ةھج  نم  ةیقرعلا  ةيددعتلاو 
يذلا يلكلا  ينيدلا  راطإلا  نمض  اھتيوھو  اھلصأ 
ىلع مھحاتفنا  ىلمأو  برعلا  رئاصمب  مكحت 
دودح دعبأ  ىلإ  ةعونتم  تافاقثو  ممأو  بوعش 

عونتلا [81] .
خيراتلا راطإ  نمض  ةیبرعلا  ةضھنلا  انعضو  امأ 
نیسیئرلا روطتلا  يراسم  نإف  رصاعملا  يبرعلا 

، يداصتقالاو  ، امھنم يسایسلا  برعلا  ةایحل 
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روظنم نم  ةیبرعلا  ةضھنلا  ةسارد  ناضرفیس 
مامأ انعضي  ام  وھو  يبرعلا  يفاقثلا  لعفلا 
يرظنلا شاقنلا  عبط  يذلا  يجولويديإلا  لاجسلا 

: امھ نيریبك  نيرایت  نیب 
يبرعلا خيراتلا  ةءارق  ىلإ  ىعسي  يذلا  رایتلا  - 

نع فارحنالا  ةنياعم  نم  قلطنت  ةیميوقت  ةءارق 
هارت ام  ةجلاعمو   ، ىلوألا ةیبرعلا  ةفاقثلا  لوصأ 
نم عونلا  اذھو  لوصألا [82]  . كلت  لیس  نع  افارحنا 
لعجي يجولويديإو  يمیظنت  فدھ  هدوقي  ةءارقلا 

نم هلالخ  ققحت  امو  يضاملا  خيراتلا  لصو  هفدھ 
نكمملا خيراتلابو   ، رضاحلا خيراتلاب   ، تازجنم
راسملا فانئتسا  لجأ  نم  لبقتسملا  يف  هزاجنإ 

. ةیمالسإلا ةیبرعلا  ةراضحلل  ميدقلا 
حیحصت ةءارق  خيراتلا  اذھ  أرقي  يذلا  رایتلاو  _ 
هریثأتو يضاملا  نیبو  هنیب  تالصلا  عطقت 
فورظ ثادحتسال  بابسألا  ئیھتف   ، يبلسلا
عیمج نم  تاذلا  ررحتب  حمست  ةديدج  طورشو 

ةثراوتملا [83] . اھدویق 
لاعفألا روھظ  ةضھنلا  يف  ریكفتلا  نماز 
تقتسا يتلا  ةیفاقثلاو  ةیعامتجالاو  ةیسایسلا 

نإ لوقلا  لفانلا  نمو   ، هسفن اھدوجو  نم  اھرھظم 
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نوكتو  ، ضوھنلا ىلع  لادلا  يعولا  ءوشن 
نم ءزج  اضيأ  امھ  هنع  تربع  يتلا  تاھاجتالا 

اھتطعأو  ، ةضھنلا ةرھاظ  تنوك  يتلا  رصانعلا 
لعفلا يفو  يبرعلا  باطخلا  يف  اھتناكم 

يھ ةیبرعلا  ةغللا  لعلو   ، يعامتجالاو يسایسلا 
تالواحملاو  ، ةینغلا براجتلا  فرع  يذلا  لقحلا 

رصع ةغل  رییغت  لجأ  نم  ةأرج  ىوقألاو   ، ةدح رثكألا 
ققحت ةضھان  ةغلب  اھلادبتساو  ةطنحملا  فعضلا 

رصع ةغل  تسیل  لصاوتلا  نم  اديدج  اعون 
ام ببسب  هزاجنإل  ةلھؤم  ةثوروملا  طاطحنالا 

رصتقا نأ  دعب   ، روصقو رجحت  نم  اھارتعا 
ریكفتلا دعتباو   . ةیمویلا فئاظولا  ىلع  اھمادختسا 

ىلع ةرداقلا  ةیلقعلا  لاعفألا  نع  اھتطاسوب 
. راكتبالاو ديدجتلا 

، يخيرات روظنم  نم   ، ةضھنلا حالطصا  قفاو  دقو   
يبرعلا عمتجملا  اھدھش  روطتلا  نم  ةلاح  فصو 

ام ىلع   ، يدالیملا رشع  عباسلا  نرقلا  نم  ءدب 
تیقاوم يف  توافت  نم  ةیبرعلا  روطتلا  تائیب  نیب 
هذھو  . ةیبسن ةروصب  اھفصو  رذعتي  يتلا  ضوھنلا 
ىلع اعرشم  ضوھنلا  باب  ءاقبب  نھر  ةیبسنلا 

، ةھج نم  هتالامتحا  نماوكب  هانغو   ، لبقتسملا
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خيرات ديدحت  نود  لوحي  يذلا  رسعلا  نع  الضف 
قدصيو ةضھنلا [84]  ءدبل  يضارتفا  وأ  يقیقح 
ةضھنلا وخرؤم  ظحال  ذإ   ، ناكملا ىلع  هسفن  رمألا 
ةلادلا ةطشنألا  ةفاثك  مھضرع  دنع  توافتلا  ةعقاو 

نم رثكأ  رصم  يف  اھزكرمتو   ، ةضھنلا قاثبنا  ىلع 
ةیبرعلا [85] . تائیبلا  نم  اھریغ 

رشع عساتلا  نرقلا  نم  ریخألا  ثلثلا  ناك  دقو 
ديدج [86] يبرع  يعو  ةاون  اھیف  تزرب  يتلا  ةرتفلا 

نیلاؤسب ادشرتسم  نيوكتلا  ىلإ  هقيرط  ذخأ 
: امھ هسفن  تقولا  يف  نیلماكتمو  نیضقانتم 
؟ ضھنن نأ  نكمي  فیكو  ؟  ضھنن نأ  بجي  اذامل 

يعدتسي يناثلا  لاؤسلا  نع  باوجلا  ناك  اذإو 
، هجھانمو هتاودأو  ملعلاب  يبرعلا  لقعلا  لسوت 
دودح نمض  هیقبت  لوألا  لاؤسلا  ةعیبط  نإف 
لب  ، يضارتفالا رخآلا  عم  يجولويديإلا  لاجسلا 
رصانع ضعب  عم  يأ   ، ضیقنلا يتاذلا  يعولا  عمو 
ةیبرعلا تاذلا  نيوكت  نم  ءزج  يھ  يتلا  ددعتلا 

. ثيدحلا رصعلا  يف 
ةقالعلا مظني  يذلا  وھ  يعقاولا  ىطعملا  اذھ  نإ 
امھخانم نمض  اھلمع  سسؤت  يتلا  ثوحبلا  نیب 
تابراقم لخدتت  كلذبو   ، نینيابتملاو نیيزاوتملا 
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يتلا تالواحملا  هیجوت  يف  يجولويديإلا  لاؤسلا 
اھریثي يتلا  تالكشملا  ءالجتسال  ركفلا  اھلذبي 
يبرعلا يعولا  لعلو   . ةیملعلا ةفرعملا  لاؤس 

يتلا تاقالعلا  ةیعون  يف  دعب  تبي  مل  رصاعملا 
ةمالسب انملس  اذإ  يفرعملا –  هماظن  ریست 
تالكشملا ةراثإ  ىلإ  اھزواجتیل  امھنیب - لصفلا 

ينغلا دقعملا  برعلا  عقاو  اھضرعي  يتلا  ةديدجلا 
. جراخلاو لخادلا  نم  لعافتلا  عاونأب 

ةیبرعلا ةفرعملا  ءوشن  يخيراتلا  دعبلا  عبط  دقل 
لعافتلا بورض  لوأ  زورب  عم  اھروھظ  نرتقا  يتلا 

، نویلبان ةلمح  جئاتنو  تایطعم  عم  يبرعلا 
رفوت ام  دعاسي  دقو   . اشاب يلع  دمحم  تاحالصإو 
ریسفت ىلع  ةضھنلا  لبق  ام  رصع  تایطعم  نم 

، ةیمالسإلا ةیبرعلا  ةفاقثلا  عبط  يذلا  كابترالا 
تجرخ يتلا  ةيداصتقالاو  ةیعامتجالا  اھسسأو 
نيرصعلا نم  ةیمالسإلا  ةیبرعلا  ةراضحلاب 

، ةقیمع ةيراضح  تالكشمب  ينامثعلاو  يكولمملا 
ةبقحل ةریخألا  ةرملا  رامثلا  ةباثمب  تناك  تامدصو 

ملاع ىوق  نھوأ  يلخاد  عارص  نم  ةليوط 
يدحتلا ةمواقم  ىلع  هتردقم  بھذأو   ، مالسإلا

. هءاقب ددھ  املاط  يذلا  يجراخلا 
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ةروریس نع  تمجن  يتلا  رھاوظلا  رصح  نكميو 
رییغت طورش  نمض  قیمعلا  يراضحلا  ساكتنالا 
هراثآ تدتماو  عمتجملا  ةینب  ىلع  أرط  لماش 
ضعب نإ  لب   ، ةضھنلا رصع  تايادب  ىلإ  ةدیعبلا 
نمیھم دوجوب  اھل  تظفتحا  رییغتلا  اذھ  بساور 

. ىلع دمحم  هأشنأ  يذلا  ماظنلا  ةینب  نمض  ىتح 
داصتقالا تالاجم  هیلإ  راشملا  رییغتلا  لمش  دقو 

: ةفاقثلاو ةسایسلاو 
ملاعلا فرع  يداصتقالا  لاجملا  يفف  - 1
يراجتلا هطاشن  يف  ایجيردت  اعجارت  يمالسإلا 

ىلإ ىدأ  امم   ، يدالیملا رشاعلا  نرقلا  نم  ةيادب 
ةيادب ةریطخ  ةروصب  يداصتقالا  دوكرلا  لاحفتسا 

[87] . يدالیملا رشع  سداسلا  نرقلا  نم 
برحلا مث   ، ةیبیلصلا بورحلا  فورظ  تدعاس  - 2
ةسسؤم طوقس  ىلع  لوغملا  دض  ةرمدملا 

وھ اھنم  ةبترم  ىندأ  ليدب  مایقو  ةفالخلا 
اذھ ىنع  دقو  1180م )  ) ةنطلسلا ةسسؤم 
بلغأ يف  نكت  مل  ةيركسع  لود  مایق  روطتلا 
ببسب ةینمز  لود  ىلإ  لوحتت  نأل  ةلھؤم  اھلاوحأ 

ىلإو  ، نیتیفاقثلا ةیفلخلاو  ةيؤرلا  ىلإ  اھراقتفا 
دالب هتفرع  امم  دیفتست  ةیسایس  ةيرظن 
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[88] . روطت نم  قرشملا 
مالسإلا تیبثتو   ، داھتجالا باب  قلغ  - 3
ةدایسو  ، ةفرعملل اماظن  دمتعا  يذلا  يسردملا 
فايرألا يفو   ، ندملا يف  يبعشلا  نيدتلا  قرط 
ةرصاحم ىلإ  جردتلاب  ىدأ  يذلا  رمألا  ىرقلاو [89] 

. اھطاشن صیلقتو   ، ةملاعلا ةفاقثلا 
ةیحانلا نم  تاریغتملا  هذھ  تربع  دقو 
ةیلاكشإ يھ  ةماع  ةیلاكشإ  زورب  نع  ةیسایسلا 

ةیمتح اھتلاحأ  يتلا  ةطلسلا "  ةیعرش  " 
هجو يف  عونلا -  ءاقب  ىلع  ةظفاحملاو  ةمواقملا 

ةیعورشم ىلإ  لوغملا –  اھب  ماق  يتلا  ةدابإلا 
هودأ يذلا  حجانلا  مھرود  لضفب  اھباحصأ  اھبستكا 

دي ىلع  ةدابإلا  فقوو   ، نییبیلصلا جارخإ  يف 
. مھب ةميزھلا  قاحلإو   ، لوغملا

هذھ ماكحلا  نم  ةديدجلا  ةقبطلا  تفظو  دقو 
- ركفلاو داصتقالا  اھفرع  يتلا  ةبعصلا - طورشلا 
لب  ، اھیلع ةظفاحملاو  ةطلسلا  باستكال 
نع رظنلا  ضغب  اذھو   ، اھتیعورشم ريربتب  اھزيزعتو 

ةعراصتملا [90] . تائفلا  نیب  فالخلاو  فالتخالا 
اھاضق يتلا  ةليوطلا  ةدملا  نأ  خيراتلا  لجس  دقو 
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تتأ لوغملاو  نییبیلصلا  ةمواقم  يف  نوملسملا 
تاورث نم  مالسإلا  دالب  يف  مكارت  ام  بلغأ  ىلع 
اھعباطو  ، بورحلا كلت  ةسارشف   ، خيراتلا كلذ  لبق 
تاقاطلا ردھ  ىلع  لمعي  مل   ، يبيرختلا

ىلإ اھزواجت  هنإ  لب  اھدحو  ةيداملا  ةيداصتقالا 
، ةيرشبلا دراوملا  لاجم  يف  ةحداف  رارضأ  ثادحإ 

دادزیل  ، ةیناكسلا ةینبلل  ریبك  رییغت  يف  ببستو 
يف ناكسلا  ةبیكرتل  يئاسفیسفلا  عباطلا 

. الاحفتسا يبرعلا  قرشملا 
راقفإلا اذھ  سكعني  نأ  بيرغلا  نم  سیلو 

، ةیفاقثلا ةایحلا  ىلع  مالسإلا  ملاعل  لصاوتملا 
كلذ ىتح  ةدئاس  تناك  يتلا  میلعتلا  مظنو 
ةروصب لظ  میلعتلا  ماظن  نأ  ملعلا  عم   ، تقولا
يذلا عمتجملا  لخدت  تالاجم  نم  الاجم  ةرمتسم 
ةیمألا راشتنا  دعيو   ، نیملعملاو ملعلاب  لفكت 
ةاناعملا نم  نورقل  ةریخألا  ةلصحملا  لھجلاو 

. عمتجملا اھفرع  يتلا  طغضلاو 
زازتھا ىلإ  بورحلا  نم  ةليوطلا  باقحألا  تضفأو 
ىربكلا هتاموظنم  رایھناو   ، هلك يعامتجالا  ناینبلا 

، ةَِملاعلا ةفاقثلا  اھنم  طقس  ام  لوأ  ناك  يتلا 
يعولا زكترمو   ، لقعلا ءاذغ  ردصم  تناك  يتلا 
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كلذ ثدح  دقو   ، ةفرعملا ةینب  طانمو   ، يمالسإلا
ةراضح فاعضإو   ، عارصلا دمأ  ةلاطإ  ببسب 
عبطنت مھتایح  لعج  امم  رمتسملا  نیملسملا 
برعلا امیسالو   ، مھسفنأ اودجیل  ةمزألا  عباطب 
عضو يف  رصم  ىلع  نویلبان  ةلمح  ةادغ   ، مھنم
نم ةلكشم  مھلوقع  ةيویحو  مھریكفت  نم  لعجي 
ةفرعم ىلع  نيرداق  اودوعي  مل  يتلا  تالكشملا 

. اھیف ریكفتلا  وأ  اھداعبأ 
همامتھاب هجوتي  يلع  دمحم  لعج  ام  اذھ  لعلو 
ةسرامملا عقاو  يف  هاودجب  سحي  ام  وحن 

ریكفتلا قالطنا  ةطقن  نع  ربع  اذھب  وھو   ، ةیمویلا
نوك ةطسبم  ةقيرطب  ولو   ، ىعو يذلا  ديدجلا 

، الوبقم هرارمتسا  دعي  مل   ، ذئتقو  ، رضاحلا عقاولا 
ماع روصق  ىلع  ةقباسلا  عئاقولا  تلد  نأ  دعب 
عقاولا اذھ  رییغت  حبصأو   ، هیحانم عیمج  لمش 

عمج يذلا  مكاحلا  اذھ  ىدل  هئادبلا  نم  ةھيدب 
بلغ يذلا  رمألا  ةیصخشلا  ةوقو  حومطلا  نیب 
نم ایجولويديإ  بجاو  وھ  ام  ىلع  اعفان  هآر  ام  هيدل 
لعف امك  مھنم  ظفحتلاو  ءادعلا  نییبوروألا  ةبصانم 

. هدعب نم  هفلخ 
ةسایسلا لاجم  يف  يلع  دمحم  كولس  ناكو 
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يواطھطلا كولسو   ، مكحلا حالصإو  ةیندملا 
نيرشؤم ةفاقثلاو  ركفلا  لاجم  يف  هل  يزاوملا 
ضوھنلا نم  لعجي  حالصإ  راسم  ءدب  ىلع  نیيوق 

اذھو  ، ریثألا هعوضوم  اھلاوحأ  رییغتو  دالبلاب 
ةراشإلا ترجو  هفيرعت  مت  ام  وھ  حلصملا  طاشنلا 

كلت نیيرصملاو  برعلا  ىلع  ديدج  حلطصمب  هیلإ 
ةلالدلا لمح  يذلا  ةضھنلا "   " حلطصم وھ  مايألا 
نيرصعلا لالخ  ةدوھعم  ریغ  ةیكیمانيد  ىلع 

دھع ذنم  تزغو   ، نیقباسلا يكرتلاو  يكولمملا 
اذكھو رظنلاو «  لعفلا  تالاجم  اشاب  يلع  دمحم 

يأ  ، لوحتلاو ریغتلا  ةیلوأ  موھفمك  ةضھنلا  ددحت 
تاعادبإلا لثمتو   ، طاطحنالا ىلع  بلغتلا 

يعولا ىلع  ةروثلا  رییغتلا  ضرتفيو   ، ةديدجلا
، ةدئاسلا ةيدیلقتلا  میقلا  ةموظنم  ىلعو   ، مئاقلا
نم نییمالسإلا  نیحلصملاب  رمألا  قلعتأ  ءاوسو 

، نیثدحملاب وأ   ، اضر دیشر  وأ  هدبع  دمحم  لاثمأ 
ىلإ يفارخو  يدیلقت  يعو  نم  يعولا  ریغت  نإف 
وھو  ، روطتلا قيرط  وھ  يلمعو  يلقع  يعو 
يباجيإ ریغت  لكل  ةحلاصلا  ةبرتلا  دادعإ  ةباثمب 
دصقنو  ، ریغتلا راصنأ  هیلإ  حمطي  ام  لكو  لبقم )...(
يعولا عفد  يف  ةیلقعلا  مھتجح  لك   ، كلذب

رحب يف  ءامترالاو  ریغتلا  أدبم  ينبت  ىلإ  يبرعلا 
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فلخت نیب  ديازتملا  توافتلا  زاربإ  يھ   ، ةراضحلا
يضاملا نرقلا  ذنم  اذھو   ، برغلا مدقتو  برعلا 

. [91] « مویلا ىلإ 

ثيدحتلا راكفأ  روھظو  ةضھنلا  رداوب 
هقفن نأ  نود  ةراضحلا  خيرات  بتكن  نأ  بعصي   
خيرات نیب  ةقالعلا  يف  نمكي  يذلا  لدجلا 
خيرات نیبو  يداصتقالاو  يسایسلا  اھتاعمتجم 
ةیحورلا اھلھانم  ىلإ  اندوقي  نأب  لیفكلا  اھتفاقث 
مالسإلا ةفاقث  نأ  فلس  دقو  ةقیمعلا [92] 

ةوق باعیتسا  نع  ارصقت  مل  ةینيدلا  هتموظنمو 
ةینبلا هیف  تدبأ  تقو  يف   ، مھحومطو لوغملا 
ردقلا راھظإ  نع  نیحضاو  ازجعو  اروصق  ةیسایسلا 

ةیعامتجالا تاقاطلا  ةئبعتو   ، دومصلا نم  مزاللا 
ریغ ودع  عم  ةمساح  ةكرعم  باسحل  ةيداصتقالاو 

. ملسم
ریھامجلا میظنت  رسفي  ام  وھ  لدجلا  اذھ  ریبعت 

نویلبان ةلمح  دض  ةسرشلا  ةمواقملا  كلت  ةریقفلا 
ال ةمواقملا  هذھ  نوك  نم  مغرلاب  رصم [93]  ىلع 

ركسع میظنت  لضفي  وأ  يزاوي  امیظنت  فرعت 
ضفر نع  ایئاقلت  اریبعت  تناك  اھنكل   . نییسنرفلا
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يف نیيدیلقتلا  مھئادعأل  خوضرلا  نیملسملا 
نأ ظحالملاو  ؛  ةیبیلصلا بورحلا  ةيادب  ذنم  برحلا 
مھنم نیيرصملا  رصم –  يف  نیملسملا 

مھبیلاسأ نوك  ىلإ  اوھبتني  مل  كیلامملاو – 
تكفنا ام  مھمولعو   ، مھلاتق لئاسوو  ةیبرحلا 

داع امنیب   ، ةیبیلصلا بورحلا  ةيادب  ذنم  روھدتت 
راكفأبو  ، ةديدج لئاسوو  بیلاسأب  نییسنرفلا 

. مھموصخ نم  ةقدو  ةعاجن  رثكأ  میظنت  قرطو 
نأل  ، اھتقباس نع  ةرملا  هذھ  فلتخا  رمألا  نكل 
، مھماكح نیبو  مھنیب  ةطبارلا  اودقف  دالبلا  لھأ 

نيدلا حالص  ىلإ  مھعمجت  تناك  يتلا  ةطبارلا  كلت 
فورظ تداك  دقف   ، زطقو سربیب  وأ   ، يبويألا

كیلامملا اھیف  ببست  يتلا  داھطضالاو  لالغتسالا 
نيدلل ءالولا  طباور  نم  ىقبت  ام  رخآب  فصعت  نأ 

، كرتشملا ءامتنالاب  مھروعش  تذغ  املاط  يتلا 
مكاحلا نیب  دحوي  حرب  ام  يذلا  روعشلا  وھو 
ةیتآلا ىوقلا  عم  مادصلا  دنع  اصوصخ  موكحملاو 

. مالسإلا راد  جراخ  نم 
طامنأ جاتنإل  دیحولا  ردصملا  دعي  مل  نيدلل  ءالولاف 
يرصملا ملسملا  دجو  امبرو   ، يسایسلا ءالولا 
مالسإلا لوخد  ذنم  ىلوألا  ةرملل  كراشي  هسفن 
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ىرخأب وأ  ةروصب   ، يطبقلا هریظن  رصم  ضرأ 
نأ ریغ  مكاحلاب  هتقالع  نع  اضرلا  مدعب  هروعش 

ةھجاوم يف  كابترالا  دودح  زواجتي  مل  روعشلا  اذھ 
دوعو يھو  حالصإلاب  هدوعو  قيدصتو  يزاغلا  ودعلا 
تینب امل  انومضم  ذیفنتلا  ىلإ  اھقيرط  نكي  مل 
روھظ عضولا  مكلذ  رّخأف  ةبيرم  اياون  نم  هیلع 

نیيرصملا [94] . يعو  طمن  يف  رییغتلا 
يتلا  – ةعلقلا هحبذمب  يلع  دمحم  باجتسا  دقو 
رصم ناكس  رعاشمل  كیلامملا - اھلالخ  دابأ 
هفادھأ نأ  ملعلا  عم   ، ءالؤھ [95]  ىلع  ةطخاسلا 
ناكسلا كئلوأ  فادھأ  قباطتل  نكت  مل 

يف هيدل  ةعزنلا  هذھ  تحضو  دقو   ، مھحماطمو
يذلا  ، مركم رمع  دیسلا  فارشألا  بیقن  هتلماعم 

، هتماعزو هذوفنو  هتیصخش  ةوق  نم  دافتسا 
هیلع بلقنا  مث   ، هذوفنو هتطلس  كلذب  يوقیل 

هبرأم [96] . لان  املاح 
ال يسایسلا  كولسلا  نم  برضلا  اذھ  نأ  ریغ 

رياغم ساسحإ  نم  سانلا  ىدل  امن  امب  هل  ةقالع 
يذلا ثوروملا  ةایحلا  ماظنو   ، ةفلاسلا مايألا  وحن 
مامأ هروصق  تفشكناو   ، هروصق نابو  هتروص  تزتعا 
ةازغلا عم  مادصلا  اھضرف  يتلا  يدحتلا  برضأ 
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رھظو  . لیعامسا دھع  يف  زیلجنالا  مث  نییسنرفلا 
نود يلع  دمحم  كولس  يف  ديدجلا  يعولا  اذھ 
برض وھو   ، ركفو ملع  لجر  ریخلا  اذھ  نوكي  نأ 
روطتلا نع  مجن   ، يعولا بورض  نم  يئاقلت 

امیس الو   ، عمتجملا ةایح  هتفرع  يذلا  يئاقلتلا 
،( يسایسلا  ) يلمعلا لقعلا  طاشن  نيدایم  يف 
نیب تحجرأت  ةینامثعلا  ةلودلاب  هتقالع  نأ  عمو 

دادمتساو ةرات  اھنع  لالقتسالا  يف  ةبغرلا 
اھب هطبرت  تلظ  يتلا  ةقالعلا  نم  ةیعورشملا 
ریغتلا فرعي  مل  يذلا  ىطعملا  نأ  الإ   ، رخآ اروط 
ملعتلاو ةدافتسالا  وحن  هھجوت  يف  الثمم  يقب 
تالاجملا فلتخم  يف  فراعملا  لقنو  ابوروأ  نم 

اھنع [97] .
هقيرط قشي  يعولا  نم  برضلا  اذھ  لظ  دقو 
ةركف روذب  ترھظ  نأ  ىلإ  ءطبب  حالطصالا  ىلإ 
عقاولا يف  ترشتنا  يتلا  روذبلا  يھو   ، ثيدحتلا
ةلیصأ ریغ  تاقیبطت  لالخ  نم  نییبرعلا  ركفلاو 
حضاولا قرفلا  سرادلا  ظحالي  دقو   ، ةثادحلا ةركفل 

، يبوروألا اھعجرم  نع  ةقثبنملا  ةثادحلا  ةركف  نیب 
يف لعفلاب  تمت  يتلا  ثيدحتلا  ةبرجت  نیبو 

عورشملا نیب  هسفن  قرفلا  وھو   ، يبرعلا عقاولا 
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تئتف ام  يتلا  ةيرظنلا  هتغیص  يف  يبرعلا 
ثارتلا نم  يركفلا  اھجوضن  لئاسو  مھلتست 
يبوروألا ةضھنلا  رصع  ذنم  جتنملا  يبرغلا  يركفلا 

يتلا ةیبيرجتلا  عورشملا  اذھ  قیبطت  جذامن  نیبو 
. يئيزجتلا يمیلقالا  عباطلا  اھیلع  بلغ 

دنع ىلوألا  اھروذب  ترھظ  يتلا  ةثادحلا  ةركفف 
رصانع ىلإ  كاذنآ  تدنتسا  يواطھطلا  خیشلا 
عمتجملا تطعأ  يتلا  ةیعامجلاو  ةيدرفلا  ةيرحلا 

ىلع حاتفنالا  نم  هجاتحي  يذلا  ردقلا  يبوروألا 
نییلخادلا ماجسنالاو  نزاوتلا  هتحنمو   ، هتانوكم

يف درفلا  ةيرح  هیف  ترھدزا  يذلا  تقولا  يفو 
مكح نمض  اھل  اسفنتم  تایلقألا  تدجو  ابوروأ 
يعضو عباط  تاذ  ةديدج  ةفاقث  ترھظو   ، ةیبلغألا
حضاو يناسنا  ساسأ  ىلع  يعولا  ءانب  تداعأ 
يفو  . مدقتلاو رییغتلا  راكفأل  رصتنت  تئتف  امو 
يف هداھتجاو   ، رصم يف  راكفألا  هذھب  هریشبت 

ةراضحلا حرص  ءانب  يف  اھاودجو  اھتقیقح  حرش 
لقن ىلع  صرحي  يواطھطلا  نكي  مل   ، ةیبوروألا
اھتوتحا يتلا  يبوروألا  يرظنلا  ریكفتلا  نیماضم 
بسحو ءابدألاو  ةفسالفلاو  نيركفملا  رابك  لامعأ 
رھبنملا  ، قیشلا هثيدح  ىلع  ىغط  يذلا  امنإو 
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ةعجان ةقيرط  ىلع  ادامتعا  عقاولا  فصو  وھ  انایحأ 
ةقيرط يھ  ةیبرعلا  ةفرعملل  ةبسنلاب  ةديدجو 

نع هراكفأ  لعج  ام  كلذ  لعلو  ةشياعملاو  ةنياعملا 
ربع ةفلتخملا  ةثادحلا  تاقیبطت  مھلتست  ةثادحلا 

. اسنرفب هتماقإ  تلثم  يتلا  ةینمزلا  لحارملا 
ةیعامتجالا ةیمھألا  ىلإ  يواطھطلا  هبنت  دقو 

ىلع مھیف  ىأر  هنأل  بناجألا  عم  تاقالع  ةماقإل 
.. عفانملا بلجي  يذلا  سیطانغملا   " هلوق دح 
يوذ نم  اوناك  اذإ  امیسال   ، بارغألا ةطلاخمف 

ةیمومعلا عفانملا  نم  ناطوألل  بلجت  بابلألا 
يف هتماقإ  لضفب  نطفت  امك  . [98]  " باجعلا بجعلا 
يف اھكارشاو  ةأرملا  میلعت  ةیمھأ  ىلإ  اسنرف 
يف ةأرملا  ةمیق  نأل   ، اھبساني امب  لمعلا 

اھتفیظو ىلإو  اھیلإ  هترظن  ةمالسو  عمتجملا 
اھب ساقت  يتلا  ریياعملا  نم  دعي  هیف  ةيویحلا 

هندمت [99] . ةجرد 
ىلإ يواطھطلا  ةرظن  نإ  لوقلا  لفانلا  نمو 

ةمالسب هيدل  ةخسار  ةعانق  نع  تربع  ثيدحتلا 
نم ةدافتسالاو  ملعتلا  نإ  لئاقلا  جھنملا 
لكو  ، اھب میلستلا  نم  رفم  ال  ةرورض  نییبوروألا 
لاض لفاغ  وھ  امنإ  هنامز  يف  كلذ  سكعب  لئاق 
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ام وھ  ةرظنلا  هذھ  رھوجو  قحلا [100]  لیبس  نع 
يف ثحبلاو  ءامدقلا  ثارت  يف  رظنلا  ىلإ  هب  عفد 
هدعاوق عيوطتو   ، هئایحإ لجأ  نم  تالماعملا  هقف 
ددجت نم  اھب  طبترا  امو  ناكملاو  نامزلا  فورظل 

فارعألاو [101] . تاداعلا  ریغتو  حلاصملا  يف 
دنع هلصأ  دجن  امنإ  ثيدحتلا  نع  ثيدحلاف 
نمو  ، ةروكذملا فصولا  ةیلمع  يف  يواطھطلا 
نأل  ، ثيدحتلاو ةثادحلا  نیب  هدنع  لصفلا  بعصلا 
كلذ يف  اھب  فيرعتلا  ىلإ  ىعس  يتلا  راكفألا 
نأ عیطتسن  انلعلو  ةأجافملا  عباط  تلمح  نیحلا 
ىلع اھلیصأتب  هسفن  وھ  هئانتعا  مدع  وزعن 
ىلع ادھاش  هسفن  ىري  ناك  هنأ  امھلوأ : نیلماع 
تناكو  ، ةفدصلا قيرطب  هیلإ  لحر  بيرغ  عقاو 

نم ریثكب  هتادھاشم  نع  ربعف   ، هل ةدیفم  هتلحر 
ةیتاذلا هتردق  ىلإ  هبتني  نأ  نود  قدصلاو  ةيوفعلا 
ةروصب كردي  ناك  هنأ  يناثلاو :  . ریظنتلا ىلع 

مث رصم  ىلإ  هتدوع  دعب  امیس  الو  ةحضاو 
نأ رشابملا  يلمعلا  ریثأتلا  ةحاس  نم  هداعبتسا 
يف سانلا  هشیعي  امو   ، كانھ هآر  ام  نیب  قرفلا 
نم ةدافتسالا  رسیي  نأ  نم  ربكأ  ناك  كاذنآ  رصم 
يضم دعب  الإ   ، ةمیظعلا ةیبوروألا  ةبرجتلا  كلت 
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. ةریسیلاب تسیل  ةرتف 
ابوروأ ةروص  هئارق  ناھذأ  يف  تخسر  دقو 
ةنسلأ ىلع  اریثك  دعب  امیف  تددرت  يتلا  ةيرحسلا 
راھبنالا اذھو   ، تاثعبلا بالط  نم  اھیلإ  نيدفاولا 
مظاعت ىلع  ادعاس  ةیئاقلتلا  ةسامحلاو  قداصلا 
ةروصلا يبوروألا  جذومنألا  رابتعا  ىلإ  لیملا 

. برعلا دالب  ةضھن  ءانبل  ةمھلملا  ةدیحولا  ىلثملا 
هاجتالا نم  ةضھنلا  ةركف  تقلزنا  كلذ  ببسبو 
ةیكرح نم  عبنت  نأ  اھیف  ضرتفي  يتلا  ةثادحلا  وحن 
ةیجراخ لماوع  نم  ةدیفتسم  ةیتاذلا  عمتجملا 
دالبلاو عمتجملا  ثيدحت  وحن  هجتتل   ، ةدعاسم

كش الو  ىلثملا  ةیجذومنألا  ةروصلا  كلتب  اھقاحلإب 
نم رغم  ردق  ىلع  يوتحي  ریخألا  هجوتلا  اذھ  نأ 
نكي مل  يذلا  لوألا  هاجتالاب  هانراق  ام  اذإ  ةلوھسلا 
ثارتلا ىوس  رخآ  يبيرجت  وأ  يرظن  ساسأ  يأ  هل 

دنع ثيدحتلا  طبترا  ىرخأ  ةھج  نمو   . ميدقلا
، حیحصلا هناكم  يف  لقعلا  عضوب  يناغفألا 
، ریھامجلا تابغر  نع  ادیعب  هیلإ  ماكتحالاو 

ةديدج ةرظن  يھو   ، سانلا ءاضرإ  ىلإ  عوزنلاو 
هلقعو ناسنإلاب  ناميإلا  ساسأ  ىلع  تضھن 
ةلیسوف  . نوكلا رارسأ  فاشكتسا  ىلع  رداقلا 
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ريرحت يھ  هتاروصت  قيدصتو  ثحبلا  ىلإ  ملعلا 
ملاع ةینب  اھتجتنأ  يتلا  تالالضلا  دویق  نم  لقعلا 
اھیلع نمیھ  يتلا  ةفلختملا  ةیعامتجالا  مالسإلا 

لھجلا [102] .
دمحم دنع  اھل  ادادتما  راكفألا  هذھ  تدجو  دقو 

امك ثوروملا  مالسإلا  نیب  هرودب  زیم  يذلا  هدبع 
نیبو  ، ةیبرعلا ةئیبلا  يف  هدوجو  رھاظم  هزربت 
ابلطم اھسیسأت  حبصأ  يتلا  ةثيدحلا  ةروصلا 
اینيد ابلطم  هنوك  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ایملعو ایعامتجا 
يتلا ةثيدحلا  ةروصلا  هذھ   . لوألا ماقملا  يف 

ةعوطقملا ةقالعلا  حالصا  لضفب  اھنيوكت  نكمي 
يف حالصالا  كلذ  رامثتساو   ، لقعلاو ناسنالا  نیب 
نیبي مھفلا  اذھو  نيدلل [103]  ناسنالا  مھف  حیحصت 
دومجلاو دیلقتلا  نم  هدبع  دمحم  فقوم  حوضو 
ريرحتل يتوص  عفترا  دقل   » حرصي ثیح  يركفلا 

نأب مالسالا  رھج  دقو  دیلقتلا  دیق  نم  ركفلا 
ىلع رطف  هنكلو   ، مامزلاب داقیل  قلخي  مل  ناسنالا 
لئالدو نوكلا  مالعإ   ، مالعالاو ملعلاب  يدتھي  نأ 

ىلإ نودشرمو  نوھبنم  نوملعملا  امنإو   ، ثداوحلا
. [104] « نوداھ ثحبلا  قيرط 

امدنع  ، ةقحال لحارم  يف  هجوتلا  اذھ  دكأت  دقو 
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، ةیبوروألا ةفاقثلا  يوذ  نیملعتملا  نم  لیج  رھظ 
مث ةیلاربیللاو  ةیناملعلا  تاوعدلا  تبعشتو 
هاجتا نع  تفشك  تاوعد  يھو  ةیكارتشالا 
ةفاقثلا وحن  ةيرذج  ةروصب  ةیثيدحتلا  تاعزنلا 
فرحنا تاعزنلا  هذھ  نم  اریثك  نإ  لب   ، ةیبوروألا

، رخآ انیح  عنقملاو  انیح  رفاسلا   ، دیلقتلا وحن 
ةیعامتجالا اھمظنو  ةیبوروألا  ةایحلا  رھاظمل 

نم ثيدحلا  ىرج  نإو   ، ةيداصتقالاو ةیسایسلاو 
تالوقم ةراعتساب  دیلقتلا  نع  ةيرظنلا  ةھجولا 

. كلذ فالخب  يحوت  يتلا  ةعیطقلاو  درمتلاو  ةروثلا 
بدألا يلقح  نمض  ددحن  نأ  لھسلا  نم  سیلو 

، ينفلا لمعلا  اھب  لقتنا  يتلا  ةیفیكلا  دقنلاو 
قیقحت نع  ثحبلا  نم  امھالك  يدقنلا  صنلاو 

دعب كلذو   ، ثيدحتلا ةسرامم  ىلإ  ضوھنلا  طورش 
دقو  . ثارتلا ءایحإ  ىلإ  يعسلا  نم  ةليوط  ةلحرم 

يلاكشالا عباطلا  نع  ناويدلا  ةعامج  تربع 
ءانب ىلإ  ثيدحتلا  وحن  عوزنلا  نم  لاقتنالا  ةیلمعل 
ةیلدج جلاعي  يذلا  يدقنلا  صنلا  ءانبل  ةثيدح  ةيؤر 
يبدألا يلامجلا  ثوروملا  نع  لاصفنالاو  لاصتالا 

ةيوھ ديدحت  اولواح  نیح  مھف   ، اعم يدقنلاو 
نیب عمجلا  ىلإ  دصقلا  مھنالعإب  مھبھذم – 
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مھطابترا اھمجرت  يتلا  ةیناسنالا  ةیملاعلا  ةغبصلا 
ةیلحملا ةيوھلا  نیبو   ، ةيزیلجنالا ةیسنمورلاب 

- عقاولا وھو  لوألا  مھعجرم  اھلمي  يتلا  ةيرصملا 
مھتكرحل يبيرجتلا  راطالا  نومسري  اوناك  امنإ 

، انرظن ةھجو  نم  زواجتي  مل  راطالا  اذھو   ، ةيدقنلا
ىلإ يسنامورلا  بھذملا  میھافم  لقن  دودح 

اھتابنتسا ةلواحمو   ، اھتئیبت ضرغب  ةیبرعلا  ةفاقثلا 
. [105]

ةیضق يھ  ةمھم  ةیضق  ةلواحملا  هذھ  حرطتو 
طاقن داجيا  نالواحي  نیفلتخم  نیثارت  نیب  لعافتلا 
فالتخا عم   ، نیتدعابتم اتلظ  نیتفاقث  نیب  ءاقل 
يبرعلا نیثارتلا  نيذھ  يتئیب  نیب  تاياغلاو  عفاودلا 
رذحلا نم  ربكأ  ردق  ءادبإ  بجو  انھ  نمو   ، يبرغلاو

دقف لعافتلا  اذھب  ةطبترملا  ثيدحتلا  ةلكشم  ءازإ 
برعلا نيركفملاو  داقنلا  نم  ریثكل  ثيدحتلا  ادب 

، اھلعفو ةثادحلا  دسجي  دھج  هنأ  ىلع  نيرصاعملا 
ساسحإ نأ  وھ  كلذ  يف  ببسلا  ناك  امبرو 
ةیناسنإب هعانتقاو  ةیبرعلا  ةفاقثلا  روھدتب  يبرعلا 

امھنم لعج  دح  ىلإ  نیقیمع  اناك   ، ةیبرغلا ةفاقثلا 
ةثادح نع  طسبملا  ریبعتلل  هيدل  امیلس  اساسأ 

. هسفن تقولا  يف  ةلیحتسمو  ةلھس 
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روسلا زواجت  نوك  نع  ثيدحتلا  ةیلمع  فشكتو 
ةیبوروألاو ةیبرعلا  نیتفاقثلا  نیب  لصفي  يذلا 

لیلدلا ضعبلا  دنع  لمحت  ةيرغم  ةیلمع  ىحضأ 
يتلا ةلاصألا  كلت  ةیلحملا  ةفاقثلا  ةلاصأ  ىلع 

نم ةفاقثلا  هذھ  ىلع  فوخلا  مدع  ءارو  زربت 
مدقتلا رایت  يف  نابوذلاو  لالحمضالا  رطاخم 
يذلا ىعسملا  اذھ  لثمو   ، فراجلا يبرغلا 
تجزتماو  ، ةھج نم  ةقثلاب  ةأرجلا  هیف  تجزتما 
ناطبتسا ةیلمعب  رخآلا  ىلع  حاتفنالا  ةیلمع  هیف 

يف نیسح  هط  دنع  ةوقب  زربي   ، ةیبرعلا تاذلا 
، يلھاجلاو يقيرغالا  نیثارتلل  ةنزاوتملا  هتاءارق 

ةیبرعلا ةفاقثلا  ةجاح  اھغوست  ةءارق  يھو 
ساسأ وھ  ميدقلا  نأل  نزاوتلا [106] ،  ىلإ  ةثيدحلا 
اھتثادح يف  هیلإ  ةجاحب  يھو   ، اھسسأ نم 
میقيو  ، يبنجألا يف  ءانفلا  نم  اھمصعیل 
نیعي نأ  عیطتسي  هنأل  اھتیموق  ققحيو  اھتیصخش 

. اھتاذ ةفرعم  ىلع  ةیبرعلا  تاذلا 
يقيرغالا ثارتلا  ةءارق  نأ  نیسح  هط  رّدق  امبرو 

هناش نم  يبرغلا  لیثمتلا  نفب  فيرعتلاو   ، ميدقلا
اميأ ئشانلا  ثيدحلا  يبرعلا  بدألا  دیفي  نأ 
دقعلا نم  تدتما  يتلا  ةلحرملا  نأ  امیس  ، ال  ةدافإ
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نيرشعلا نرقلا  نم  سماخلا  دقعلا  ىتح  لوألا 
عاونألا سیسأت  ىلإ  ةیمارلا  دوھجلا  ربكأ  تفرع 
ةیصصقلاو اھنم  ةیحرسملا  ةيرثنلا  ةیبرعلا  ةیبدألا 
نیسسؤملا براجت  تناكو   ، ةفلتخملا اھعاونأب 

، ةینفلا اھتمیق  تتوافتو  تددعت  ثیحب  عونتلا  نم 
ةیلمع لوح  ةيرظن  تاشقانم  حتف  ىلإ  تضفأو 
قیبطت نم  تلعج  يتلا  ةروكذملا  سیسأتلا 
تامھم ىدحإ  ةیبوروألا  ةیبدألا  تايرظنلا 

ةيرورضلا [107] . هلئاسوو  سیسأتلا 
ریثأت نع  جرخت  مل  دقنلاو  بدألا  ةحاس  نأ  عمو 
ءایحإلا رایت  امھو  ارھاظ  نیضقانتملا  نيرایتلا 
يذلا ةثادحلا  رایتو   ، ةضھنلا ةيادب  ذنم  رمتسملا 

هتمصاخم وأ   ، هتمحازم ىلع  لمعو   ، انیح هرياس 
ةماعلا ةحاسلا  هذھ  ةھجو  نأ  الإ   . ىرخأ انایحأ 

وحن ةدیكأ - اھنكل  ةیجيردت  ةروصب  لیمت –  تلظ 
اھيدؤت يتلا  ةینيوكتلا  ةفیظولاب  فارتعالا  دیكأت 
تابثو ةوقب  ةجمدنملا  ةیبرغلا  ةفاقثلا  رصانع 
خسري ام  وھو   ، ةثيدحلا ةیبرعلا  ةفاقثلا  ةینب  نمض 
ةیبرغلاو ةیبرعلا  نیتفاقثلا  نیب  ةقالعلا  نأب  روعشلا 
امھنیب قیمعلا  عارصلا  ةروریس  نمض  مھفت  ال 
جامدنالا ةروریس  نمض  اضيأ  مھفت  امنإو   ، هدحو
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. امھرصانع نیب  مظتنملا  يئاقتنالاو  يئزجلا 
عقاولا يف  ثدحملاو  ميدقلا  نیب  لدجلاف 

لدج هرمأ  عقاو  يف  وھ  يوضھنلا  يبرعلا  يفاقثلا 
هئراق طورش  ربع  لومحملا  فالسألا  ثارت  نیب 

، ةصاخلا ةيراضحلاو  ةیفرعملا  رصاعملا  يبرعلا 
طورش نمض  هجاتنإ  ةداعإ  يرجت  يبرغ  ثارت  نیبو 
ةفاقثلا تاجاحو  تاياغ  وحن  اھجوم   ، ئراقلا اذھ 

نم لكف   . ةئشانلا ةیبرعلا  ةیبدألاو  ةيدقنلا 
هئراق ىلع  ریثأتلا  نم  طمن  هل  نيروكذملا  نیثارتلا 
موقي ام  ىلع  ئراقلا  اذھ  ةنمیھ  نكل   ، يبرعلا
باب حتفت  يتلا  رومألا  نم  يھ  هجاتنإبو  هتءارقب 

. هیعارصم ىلع  ةءارقلا  ةیلمع  لیلحت 
ثارتلا ةءارق  نإ  لوقلا  نكمي  نراقم  روظنم  نمو 

، ليوأتلاو هيوشتلا  نم  بورض  جاتنإ  لمتحت  يبرعلا 
ةءارق نأ  امك   ، يجولويديإلا فیظوتلا  تارابتعا  وأ 
راتخي ایئاقتنا  ىعسم  انایحأ  ىنبتت  يبرغلا  ثارتلا 

، هتالوقم بیترت  ىلإ  دمعيو   ، هتاعوضومو هرصانع 
نم نأ  امك   ، ةعورشم وأ  ةلوبقم  حبصتل  اھليوأتو 
ةيوھلا تارابتعال  عضخت  نأ  ةءارقلا  هذھ  تانكمم 
طیحملاو  ، ةسایسلا تاھاركإو   ، ةيراضحلا
ةینيدلا دئاقعلا  طوغضل  عضخت  وأ   ، يلودلا
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ةزھجأ يف  ةریثك  كلذ  ةلثمأو   ، ةیفسلفلاو
جھانم ىلع  نمیھت  يتلا  ةفاقثلا  تاسسؤمو 
ةفرعملا لوقح  ىلإ  اھزواجتتو   ، میلعتلاو ةیبرتلا 

. ةفلتخملا
ةفیظولاو هروطتو  ثارتلا  نيوكتو  ءوشن  تایلمعف 
يعقاولا لامعتسالا  يف  اھب  علطضي  يتلا 
اھددحت  ، نییبرعلا باطخلاو  ركفلا  نمض   ، رصاعملا

امك  ، ةضھنلا ةيرظن  قیبطت  تالاجم  ةماع  ةفصب 
اھداعبأب  ، ةیفاقثلاو ةيراضحلا  اھتیلاكشإ  اھددحت 

. ةیجولويديالاو ةيداصتقالا 
ةیصوصخب هيونتلا  نم  دبال  قایسلا  اذھ  يفو 
تاقیبطت لخادت  نع  مجني  امو   ، يلامجلا لقحلا 

اذھ ةیصوصخ  نم  عقاولا  يف  ةفلتخملا  موھفملا 
قلعت امبرو   ، هرھاوظو هاياضق  ةیساسحو  لقحلا 
لقعلا عسوب  سیل  ةضھنلا  نم  رخآ  بناجب  رمألا 

، هتاقلغمو هضماوغ  نع  ریبعتلا  ىلوتي  نأ  يروصتلا 
، ةیبرعلا تاذلا  سودحب  طبتري  بناج  وھو 

ةفولأملا ریغ  ةزیملا  هذھ  قیقحت  ىلع  اھتردقمو 
اھنع ریبعتلل  مدختسي  يتلا  يبدألا  لمعلا  يف 
لیلق ریغ  اردق  يوتحي  يحالطصا  لداعم  وأ  فدارم 

". عادبإ  " ةملك وھ  ضومغلا  نم 
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ثحبلا نأ  ىلإ  ةراشإلا  نكمي  رخآ  بناج  نمو 
ىلإ انعفد  امبر  بدألا  لالقتساو   ، ةیصوصخ نع 

" موھفملا  " نم لك  نیب  ةقالعلا  ةعیبط  يف  ریكفتلا 
ثارتلا موھفم  نیب  يأ   ،" ةرھاظلا و" ةيرظنلا "  " و
نامظتنیف ايرظن  نامزالتي  نيذللا  ةضھنلا  ةيرظنو 

ثارتلا ةرھاظ  نیبو   ، ةھج نم   ، يلقع قسن  يف 
ةفیظولا ةيواز  نم  نامزالتي  نيذللا  هموھفمو 

قسن يف  ةرياغم  ةیحان  نم  نامظتنیف  فیظوتلاو 
. يلمع

ثارتلا موھفمو  ةضھنلا  ةيرظن 
اذھ ةيادب  يف  ةضھنلا  ةيرظن  انّفرع  نأ  قبس 
مضي يذلا  ماعلا  يرظنلا  راطإلا  اھنإ  انلقف  لصفلا 
ةیلمع فصو  مھتالواحمو  برعلا  نيركفملا  دوھج 
مسرو  ، اھل طیطختلا  تایلمع  لوانتي  افصو  ةضھنلا 
تماق يتلا  ئدابملاو  سسألا  حیضوتو   ، اھفادھأ
اھنومضم دقنو  اھتالكشمو  اھاياضق  اھیلع 

. اھراسم حیحصتو 
نم ةيرظنلا  هذھ  نع  مالكلا  ىلإ  انھ  صلخنو 
يف تدمتعا  يتلا  ةیفرعملا  تاءارجالا  ةيواز 
اذھ نأ  كلذ   ، همادختساو اھحلطصم  سیسأت 
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ديرجتلا وحن  ةيرظنلا  هذھ  ءانب  عفد  سیسأتلا 
ةیئزجلا ضورفلا  نم  كسامتم  جیسن  عنص  ضرغب 
ةموظنم نيوكت  ىلإ  اھعطاقتو  اھلخادت  يدؤي  يتلا 

يتلا تالوقملاو  ئدابملاو  راكفألا  نم  ةقستم 
رھاوظلا ةبكاومو  فصو  يبرعلا  لقعلل  حیتت 

امیف أشني  امب  دعاست –  يتلا  ةبكرملا  وأ  ةدرفملا 
ركفلا حنم  ىلع  ةكرتشم –  طباور  نم  اھنیب 
ةفیظوو  ، ةضھنلا قایس  لخاد  ةینيوكت  ةفیظو 

. جراخلا نم  هیلع  فرشت  ةیلیلحت 
يبرعلا ركفلا  عنص  نم  ةضھنلا  ةيرظن  تناك  املو 

هذھ مادختسا  ىلإ  نورظنملا  هجتا  دقف  رصاعملا 
عمجي يذلا  قسنلا  ةجلاعمو  فصول  ةیمستلا 

لثم ةددحم  تاموظنم  نمض  ضوھنلا  رھاوظ 
. عامتجالا ملعو  خيراتلاو   ، يبدألا دقنلاو   ، بدألا
هذھ نكل   . خلإ ... نيدلاو ةسایسلاو  داصتقالاو 
كلمت ةضھنلا  ةيادب  يف  نكت  مل  تاموظنملا 

الإ اھحمالم  لمكتست  مل  اھنإ  لب   ، ةلمتكم حمالم 
، ضوھنلا تدسج  يتلا  ىلوألا  لاعفألا  نوكت  دعب 
رصم ىلإ  ةیسنرفلا  ةلمحلا  ءيجم  ذنم  تقثبناو 
روھظو  ، اشاب يلع  دمحم  تاحالصإ  نم  اھالت  امو 

يف يدھملا  ةكرحو  دجن  يف  ةیباھولا  ةكرحلا 
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. رئازجلا يف  رداقلا  دبع  ریمألا  ةمواقمو  نادوسلا 
ریكفتلا ءدب  ىلع  تاكرحلا  هذھ  ومن  دعاس  دقو 

، ةفلتخم بیلاسأو  لئاسوب  ةضھنلا  عوضوم  يف 
سسأ ءاسرإ  ىلإ  هتاعرفت  فلتخم  ةشقانم  تدأو 

نم لك  ةظقیلاو  ضوھنلا  ىلإ  وعدت  تايرظن 
ةیباھولا ةكرحلا  تدمتعاف   ، صاخلا اھقلطنم 
هفیكتو ةیمیت  نبا  ركف  جاتنإ  دیعت  ةیفلس  ةيرظن 
دنتسم يعامتجاو  يسایس  حالصإ  تایضتقم  عم 

رصم يف  ریظنتلا  هجتاو   ، ةینيد ةیجولويديإ  ىلإ 
لعافتلاو ررحتلا  ىلإ  ةعزن  يذ  ينيد  حالصإ  وحن 

دمحم ىلإ  يواطھطلا  نم  ةیبوروألا  ةفاقثلا  عم 
. هدبع

وھ ةضھنلا  ىلإ  نیعادلا  براشم  ددعت  نكل 
ةیبرعلا ةضھنلا  ةعیبط  ىلع  ةلاد  ةمالع  هسفن 

ميدق ال عجرم  نیب  ةبذاجتملا  ةیخيراتلا  اھطورشو 
كولس هلثمي   ، عقاولا يف  ایح  كرحملا  هحور  لازي 
هریثأت سرامي  ديدج  عجرم  نیبو   ، مالسإلاب نيدتلا 

وھ كرحم  حور  ةطاسوب  سوفنلا  ىلع  يوقلا 
ىدأ دقو   . ةديدج فراعم  نم  هب  طبتري  امو  ملعلا 

- رثؤمو يح  امھنم  لك  نیلماعل  يوقلا - ریثأتلا  اذھ 
هثارتو نيدلاب  يرظنلا  ةضھنلا  عورشم  طبر  ىلإ 
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هطبر ىلإو   ، بناج نم  يبرعلا  ثارتلا  يأ   ، مخضلا
عفادلا رود  بعل  يذلا  يبوروألا  جذومنألا  ةروصب 

رخآ [108] . بناج  نم  لاثملاو 
ةینيدلا راكفألا  فیظوتو  ةشقانم  تخرأ  اذكھو 
اھلوصأو ةیملعلا  راكفألاو   ، ةیثارتلا اھلوصأو 
سیسأت عورشمل  ةیبوروألا  ةیفاقثلاو  ةیفسلفلا 

ثحبي يرظن  راطإ  نمض   ، رصاعملا يبرعلا  ركفلا 
هب ينعنام  وھو  ةدحولاو  قمعلاو  لومشلا  نع 
تقش اھنإ  لوقلا  نكمي  يتلا  ةضھنلا [109]  . ةيرظن 
ةيرظن عورشم  لوأ  لیكشتل  تابثب  اھقيرط 

يف  ، رصاعملا يبرعلا  ركفلا  اھیلإ  لصوتي  ةلماكتم 
هدوجو نع  ربعت  ةغیص  نع  ثحبلا  هتلواحم 
هنمض كرحتي  نأ  ضرتفي  يذلا  يعقاولا  يلمعلا 

. هعم لعافتيو  ئشانلا  يبرعلا  لقعلا 
ةیضرفلا هلخدمف  ةضھنلا  ةيرظن  نومضم  امأ 
ئشنت نأ  ةیبرعلا  تاذلا  عسوب  نإ  ةلئاقلا :

ةلمج هسفنل  رفوي  اھب  اصاخ  املاع  اھسفنل 
لك نع  لقتسي  هلعجت  يتلا  تاموقملاو  طورشلا 
عم  ، هریغ نع  هزیمت  ةیصوصخب  عتمتيو   ، هاوس ام 
ةصاخلا بـه [110] ، هئاقب  طورش  جاتنا  ىلع  ةردقلا 
امھ ضوھنلا  بناوج  نم  نیبناج  يف  امیس  الو 
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نمضتيو  . يموقلا يعامجلاو   ، يسفنلا يدرفلا 
نم احیحص  اضرف  هیف  ىرت  ةملسم  ضارتفالا  اذھ 

ةیلباقو  ، يبيرجتلا هردصمو  ةیقطنملا  هتینب  ثیح 
ةمكاحملا وأ  رشابملا  عقاولا  رایتخال  هعاضخإ 

. ةيرظنلا ةيدقنلا 
ةیكیمانيد اھفصوب  ةضھنلا "  " نأ كلذ  ينعيو 

: ةیتآلا مئاعدلا  ىلع  ضھنت  ةيراضح 
. صاخلا اھدوجوب  ةیبرعلا  تاذلا  لالقتسا  - 

. اھریغ نع  اھزیمت  ةیصوصخب  اھعتمت  - 
نم نوع  نودب  رارمتسالاو  ءاقبلا  ىلع  ةردقلا  - 

. اھجراخ
تافاقثلا عم  يباجيالا  لعافتلا  ىلع  ةردقلا  - 

. ىرخألا تاراضحلاو 
لوانتت ةضھنلا  ةيرظن  نإف  كلذ  ىلع  ءانبو 
مھأ رصح  نكميو  مئاعدلا  هذھب  ةقلعتملا  بناوجلا 

: ةیتآلا رواحملا  يف  بناوجلا  هذھ 
لالقتسالل يرورضلا  يعولا  ةغایص  - 

. يراضحلاو يسایسلا 
: ةیتاذلا لوصألا  عم  ةلصلا  قیثوتو  ثارتلا  ءایحإ  - 
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. ةیموقلا ةفاقثلاو  مالسإلا 
. ةيوھلاو ناسللا  ةبورع  ىلع  ةظفاحملا  - 

يف برعلا  عیمج  نیب  ریصملا  ةدحو  دیكأت  - 
. مھلبقتسمو مھرضاح 

ضرغب ریغلا  ىلع  حاتفنالا  طورش  حیضوت  - 
. ةفرعملاو ملعلا  باستكا 

ةلمج دیلوت  تفرعف   ، ةضھنلا ةيرظن  تروطت  دقو 
هذھ نأ  ریغ   ، اھنع تعرفت  يتلا  تايرظنلا  نم 

، اھل ةلمتكم  لئادب  بلاغلا  يف  نكت  مل  تايرظنلا 
ىلإ مھیعس  نیبت  افادھأ  اھباحصأ  اھل  مسر  نإو 

: تايرظنلا هذھ  نم  ركذن   . ةياغلا هذھ  لثم  قیقحت 
. بيرغتلا ةيرظنو   ، ةیمنتلا ةيرظنو   ، ثيدحتلا ةيرظن 

 – ةیبرع تاقیبطت  ةضھنلا  ةيرظنب  تطبترا  امك 
لثم ةیبرغ  تايرظنل  ةمیقلا –  ثیح  نم  ةتوافتم 

( ةیخيراتلا ةيداملا  ةریظن   ) ةیسكراملا ةيرظنلا 
( ةیلاربیللا  ) ةیسایسلا ةیطارقميدلا  ةيرظنو 

تلوانت يتلا  نيرصاعملا  برعلا  تاءارق  نم  اھریغو 
ةیبرغ [111] . تايرظن  قیبطتلاو  ليوأتلاب 

ىقبت اھنإف   ، ةضھنلا ةيرظن  بعشت  نم  مغرلابو 
فیكت يتلا  ساسألا  ةيرظنلا  وأ  راطإلا "  " ةيرظنلا
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، ةیبرعلا ةيرظنلا  تاحورطألا  فلتخم  اھنمض 
ىتح  ، اھل ةلمكملا  وأ  اھب  ةطبترملا  تاقیبطتلاو 
هیف ةضھنلا  ىلإ  ةوعدلا  تلازام  يذلا  اذھ  انموي 
مییقت ىرج  املك  ديدج  نم  اھتاءادنو  اھتغایص  داعت 
ةغایص ةداعإ  ةلأسم  تحرطو   ، ةضھنلا ةریسم 

. باوج الب  اھنم  ریثك  يقب  يتلا  اھتلئسأ 
ةیجولویسسلا ةبراقملا  زربت  قایسلا  اذھ  يفو 

ةعجارم مویلا  بلطتت  ةضھنلا  ةیكرح  نأ  ىرت  يتلا 
نأ ضرف  ىلع   ، اھیلع تینب  يتلا  ةفسلفلا 

سابحنا أرطي  امدنع  هنأ  دكؤي  يعامتجالا  نوناقلا  »
، ةدعصألا دحأ  ىلع  ةیعامتجالا  ةكرحلل  ةقاعإ  وأ 
ال ىرخألا  ةدعصألا  ررحتت  الثم  ةطلسلا  دیعصك 
ىلع راصحلاو  ةبقارملا  عاونأ  لك  مغرو   . ةلاحم
يبرعلا عمتجملا  دھشي   ، ریمضلا ىلعو  لقعلا 

ىلع ةأرجلا  يف  زربت   ، ةيركف ةعجارم  ربكأ  مویلا 
حرط ىلإ  ةدوعلا  يف  وأ  ةديدج  تاعوضوم  حرط 

انسفنأ ىلع  اھانحرط  يتلا  ىربكلا  لئاسملا 
ركفلا ةجاح  نع  ربعتو   ، لوألا ةضھنلا  دھع  يف 
ىلع ىلوأ  ةوطخك  همیھافم  صحف  دیعي  نأ  ىلإ 

[112] « يباجيإو لعاف  ركفك  هسفن  سیسأت  قيرط 
.
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ثارتلا موھفم  نأ  وھ  اذھ  لك  نم  مھألا  نأ  ریغ 
هديدحت نكمي  ال  هتسارد –  ددصب  نحن  يذلا  – 

الإ هب  ةطبترملا  ةفلتخملا  تاسبالملاب  ماملإلاو 
أشن يذلا  دھملا  يھف   ، ةضھنلا ةيرظن  نمض 

، ثارتلاب ثبشتلا  ىلإ  ةوعدلا  ىنعم  هنمض 
ةداعإل اعجرمو   ، تاذلا نیصحتل  اعرد  هذاختاو 
رخآللو  ، اھتاذل يعو  عوضوم  اھتفصب  اھئانب 

ىلإ لیبس  الف   " اھدوجول يزاوملاو  ضقانملا 
لقعلا نع  ثدحتن  انھ  نحنو  ثيدحتلاو –  ديدجتلا 
هلئاسوبو هسفن  ثارتلا  لخاد  نم  الإ  يبرعلا -

انرصع لئاسو  امأ   ، الوأ ةیتاذلا  هتایناكمإو  ةصاخلا 
العف اھب  نیعتسن  نأ  بجیف  ةیفرعملاو  ةیجھنملا 
ریخألا اذھ  عيوطتو  عوضوملا  ىلع  اھضرفب  نكلو ال 

، كلذ نم  سكعلا  ىلع   ، لمعلاب لب  اھبلاوق  يف 
ةرداق اھلعجت  يتلا  ةروصلاب  اھبلاوق  عيوطت  ىلع 
اھتفیظو ينعأ   ، ةیئارجالا اھتردق  سرامت  نأ  ىلع 

نم أدبي  ال  ثيدحتلاف  .  [113] " ةیملع تاودأك 
قباس لمع  يف  ماظتنالا  نم  هیف  دبال  لب   ، رفصلا

. ثارت يف  ينعأ 
موھفم نإ  لوقلا  نكمي  قبس  ام  ىلع  افطعو 

ىلإ امئاد  جاتحت  يتلا  میھافملا  نم  ثارتلا 
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مألا اھعجرم  يھ  ةفرعم  ةموظنم  نمض  اھعضو 
أشني  ، ةفرعم ةادأ  هرابتعاب   ، ثارتلا موھفم  نأل 
بسح هتفیظو  طاقسإ  متيو   ، روطتيو مدختسيو 
يخيرات قایس  نمض  هل  حنم  يذلا  رودلا  هیلمي  ام 

ةیبرع ةیفاقثو  ةیفرعم  ةیكیمانيد  نمضو   ، ددحم
لالخ نم  الإ  حوضوب  اھیلع  فرعتلا  عیطتسن  دق ال 

. ةضھنلا ةيرظن 
نأ فیك  كردن  انلعجت  يتلا  يھ  ةروریسلا  هذھو 
ةءارق ةیلمعب  طبترم  يناسنإ  لعف  وھ  ثارتلا  مھف 
سجاھ هیلع  رطیسي  ئراق  طورشبو   ، فاشتكاو

ىلإ هتلصوأ  يتلا  روصقلا  ةیعضو  نم  صلختلا 
فالسألا ثارت  دانسإ  ىلإ  ةجاحلاب  روعشلا 
دادجألا ثرإ  نع  ىضرلا  مدع  لظ  يف   ، هل دعابألا 

يأ  ، هسفن وھ  ددرتي  مل  نيذلا   ، نیبرقألا ءابآلاو 
هنأب مھرصع  فصو  يف   ، ةضھنلا رصع  ناسنإ 

. طاطحنالاو فعضلا  رصع 
يف اروصحم  اعوضوم  ناك  دقف  هسفن  ثارتلا  امأ 

ةدوجوم ةيدام  ءایشأ  الثمم   ، سوسحملا عقاولا 
بتكو  ، رعش نيواود  ةروص  يف  سانلا  يديأ  نیب 
ءایشألا هذھو   ، خلا .. رابخأو  ، يرعش ملع  تانودمو 

، اھتاذب ةلقتسم  ءایشأ  اھرابتعاب  اھیلع  فرعتلا  مت 
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ةروصب هسفن  تقولا  يف  ةجمدنم  اھرابتعابو 
نم كاذ  وأ  رصنعلا  اذھب  ةطبترم  ریغ  ةكرتشم 

رقھقتي صاخلا  نإ  لب  اھلثمت  يتلا  ةيداملا  رصانعلا 
مامأ قیبطتلا  يف  انسفنأ  دجنل   ، ماعلا مامأ  اھیف 
ةرظتنم ةفیظو  ىلع  ءانب  هديدحت  يرجي  مھف 

فیك كردن  انھ  نمو   ، ةضھنلا [114]  ةركف  اھددحت 
ىنعم همومع  يف  لمشي  ال  ثارتلا  موھفم  نأ 
ةيرظن قیبطت  مامأ  نوكن  امدنع  الإ  ىلبلاو  مدقلا 
ثحبن الو   ، هتیحالص يف  ككشن  اننأ ال  يأ   ، ةیبرغ

ال اننأ  ىتح  صقن  وأ   ، ةیبلس ةنحش  نع  هیف 
نمض نوكن  نیح  يدقن  روظنم  نمض  همدختسن 

. ةضھنلا ةيرظن   ، مألا هتيرظن  قایس 
امنإف  ، يوضھن يرظن  قایس  نع  ثدحتن  امدنعو 
سیل ثارتلا  موھفم  نوك  ىلإ  هابتنالا  تفل  ديرن 
نمض يأ   ، بدألا لقح  نمض  أشن  ایبسن  اموھفم 
نوكت نأ  هیف  مھملا  سیل  يبرع  بدأ  ءوشن  طورش 
يلامج يفرعم  نایك  يذ  بدأ  ةیصوصخ  هل 

وأ  ، يراضح طرش  لك  جراخ  هدوجوب  هل  فرتعم 
، يموق يسایس  طرش  يأ  وأ  ينيد  وأ  يقالخأ 

هتاذب هدوجو  نم  الإ  هدوجو  ةیعرش  دمتسي  بدأ ال 
. لوألا ماقملا  يف  هتاذلو 
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هجردن امدنع  الإ  حضتي  ال  ثارتلا  موھفم  نإ  لب 
، يخيراتلا يموقلا  دعبلا  عم  دحاو  قایس  يف 

مكحي يذلا  يفرعملا  يعامتجالا  يسفنلا  دعبلاو 
ةبلاغملاو عارصلا  قسن  نمض  رخآلاب  تاذلا  ةقالع 
يبنجألا لالتحالل  ضرعتلا  ـة  لحرم ءانثأ  اصوصخ 

اذھ نع  يسنوتلا  نيدلا  ریخ  ربع  دقو  يبوروألا 
اننكمي لھ   » لءاست نیح  حوضوب  سجاھلا 
عفدل مزاللا  يبرحلا  دادعتسالا  ىلع  لوصحلا 
فراعملا يف  مدقت  نودب  هیلإ  راشملا  ابوروأ  رطخ 

لھو  . انریغ دنع  ةدھاشملا  نارمعلا  بابسأو 
ةیسایس تامیظنت  ءارجإ  نودب  مدقتلا  كلذ  رسیتي 

«. انریغ دنع  اھدھاشن  يتلا  تامیظنتلا  بسانت 
. [115]

ةموكحم اھترولبو  ةضھنلا  ةيرظن  ةغایصف 
عم عارصلا  هدلو  يذلا  يسفنلا  يخيراتلا  طرشلاب 

لماشلا موھفملا  بسح   ، ةيرامعتسالا ابوروأ 
يركسعلاو [116] يسایسلاو  يفاقثلا  رامعتسالل 

ةیعوضوم ثارتلا  ىلإ  بدألا  ةجاح  تدب  دقو  . 
ءابدألا مھ  ةجاحلا  هذھ  ىناع  نم  لوأو   ، ةحلمو
ةباتكلا لبس  ىلإ  مھداشرإ  ةمھمب  علطضا  نمو 
رصعلا تاعوضوم  نع  ریبعتلل  ةبولطملا  اھبیلاسأو 

137 www.jadidpdf.com



تاعوضوملا كلت  ةغایص  نأل   ، داقنلا مھو  هفراعمو 
تناك ئشانلا  قوذلاو  مءالتت  ةیلامج  روص  يف 

. امھیلك دقنلاو  بدألا  تارورض  سأر  ىلع 
اھتاینقتو ةباتكلا  ةربخ  ىلإ  ةجاحلا  تناك  كلذل 

ةيادب ذنم  داقنلاو  ءابدألا  عیمج  نم  ةسوسحم 
، فاك حوضوب  ةلوقعم  نكت  مل  اھنكل   ، ةضھنلا رصع 

ءامدقلا نم  اھتراعتسا  تناك  ببسلا  اذھلو 
نأل ةیعورشم  رثكألا  ةقيرطلاو   ، برقألا لیبسلا 

يراضحلاو يعامتجالا  اھيدعبب  ةثارولا  ةفص 
ةیعیبط سابتقالاو  ذخألا  ةیلمع  لعجت   ، ينيدلا

عباط اھءارو  يفخت  اھلعلو   ، ایعامتجا ةلوبقمو 
نكل  . الماك نوكي  داكي  ءافخإ  اھیف  نماكلا  دیلقتلا 
عبنلا ىلإ  نانفلا  ةجاح  ناك  كلذ  نم  رطخألا 
بدألا عزن  كلذل  هماھلإ  هنم  لھني  يذلا  يحورلا 

 – ناسنإلا داعسإو  حرفلا  عنص  ةمھمب  هضوھن  يف 
ةداعإ تاعوضوم  لوانت  ىلإ  ةضھنلا - رصع  يف 
ىلإ دئاعلا  صقنلا  جلاعت  ةقيرطب  تاذلا  فيرعت 

ةیفاقثلا ةینبلا  يف  لالتخالا  برضأ  طغض 
يسفنلا نزاوتلا  للخ  نم  هبحاص  امو   ، ةيراضحلاو

ثحبلا لافغإ  مت  هاجتالا  اذھ  ببسبو   ، يعامجلا
الو  ، ءامدقلا عاعشإ  ریغ  ىرخأ  ةیحور  لھانم  نع 
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. ةیثارولا ریغ  لامجلا  عبانم  اھنم  امیس 
ةغیص اھعم  نيرشعلا  نرقلا  ةيادب  تلمح  دقو 
ةضھنلا موھفم  روطت  تدكأ  ثارتلا  موھفمل  ةروطتم 
رصانع بعوتسیل  هعیسوت  ىرج  يذلا  هسفن 
اھلیصأت مت  ةثيدحلا  ةیبرغلا  ةفا  ـ قثلا نم  ةریثك 

، اھل ةلثامم  رصانع  نیبو  اھنیب  ةنراقملا  ةطاسوب 
يبرعلا ثارتلا  نم  اھیلإ  بسنلا  ةبيرق  ىرخأ  وأ 
فیلوتلا ةنراقملا  هذھ  تمجرت  دقو   ، يمالسالا
ةنوكتملا ةیبرعلا  ةیصخشلا  : » نیب ثدحتسملا 
يعامتجالا اھثاریمو  دالبلا  هذھ  طیحم  نم 

ىلع ةرطیسملا  ةیبرغلا  ةراضحلاو   ، يفاقثلاو
حیحصلا يموقلا  يعولاف   ، ثيدحلا عمتجملا 

، نیتوقلا نیتاھ  نیب  عمجن  نأ  نذإ  انم  بلطتي 
ةیبرعلا انتیصخشل  ةموقملا  لماوعلا  سردنف 

مث  ، كرتشملا خيراتلاو  ةفاقثلاو  ةغللاك  ةرضاحلا 
ةراضحلا يف  هدجن  ام  لماوعلا  هذھ  ىلإ  مضن 

انفلأ ىتمو   ، يناسنإلا مدقتلا  بابسأ  نم  ةیبرغلا 
يضاملا نم  ةدمتسملا  رصانعلا  هذھ  نیب 
انتلاسر ىنعم  كردن  نأ  انعطتسا  رضاحلاو 

. [117] ممألا » نیب  ةیموقلا 
 – ثارتلا موھفم  عیسوت  ىدأ  وحنلا  اذھ  ىلعو 
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ارداق حبصیل  هلیھأت  ةداعإ  ىلإ  ةیعبتلاب - اضيأ  وھ 
ناكو  ، يبرغلا ثارتلا  نیماضم  باعیتسا  ىلع 
اروصقم نيرشعلا  نرقلا  ةيادب  ىتح  هنومضم 

. هاوس نود  يمالسإلا  يبرعلا  ثارتلا  رصانع  ىلع 
نیب نارتقالا  اذھ  نع  يلع  درك  دمحم  ربع  دقو 

ةیضاملا فالسألا  ةروصو  ةرضاحلا  برغلا  ةروص 
، تلقو ةیقرشلا  اندالبب  سفنلا  ينتثدحو  : » هلوقب
هذھ لثم  فیلأت  لبقتسملا  يف  اھل  بتكي  لھ 
وأ  ، نییبرغلاك نیعمتجمو  ىدارف  لمعنف  عماجملا 
، نیعمتجم الو  ىدارف  لمعن  ال  نحن  امك  لظن 

صاصتقا نع  نحنو  اندادجأب  رخافتلاب  يفتكنو 
. [118] « نولفاغ مھراثآ 

فعاض ديدجلا  روطتلا  اذھ  نأ  يف  كش  نم  امو 
نأش نمو   . ةیفرعملا موھفملا  ةلومح  ةفاثك  نم 
فرعتلا ةیناكمإ  انل  حیتت  نأ  موھفملا  روطت  ةسارد 

ةیعامتجالا هیلع  ةلخدملا  ةعسوتلا  طورش  ىلع 
ةفیظولا ةیمھأ  نع  باقنلا  فشكتف   ، ةیفرعملاو

يف ةیعونلا  اھتمیقو   ، هیلإ ةلكوملا  ةديدجلا 
. مادختسالا

تاذلا ىلإ  ةرظنلا  ديدجت 
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وأ يبدألا  دقنلا  وأ  بدألا  ىلإ  ةرظنلا  دعن  دق 
ىرخألا ةفرعملا  بورض  نم  برض  يأ  وأ   ، ةفسلفلا

ریبك لصأ  ىلع  اعرف  نيرصاعملا  برعلا  ةایح  يف 
لب  ، اھسفن ةیبرعلا  تاذلا  ىلإ  ةرظنلا  وھ  كرتشم 

ریكفتلا ةلصحم  نم  فلأتت  تاذلا  ىلإ  ةرظنلا  نإ 
نع ربعت  يتلا  ةدتمملا  عورفلا  هذھ  يف  رظنلاو 
لاجر رئاسو   ، ءابدألاو باتكلا  تاھاجتا  فالتخا 
ةيوھلاو ةراضحلا  لئاسم  ةجلاعم  يف  ركفلا 

. ریصملاو
يعو روطت  نع  هتقيرطب  لك  ءالؤھ  ربع  دقو 
نیب انزیم  يعولا  اذھ  دصرلو   ، اھتاذل ةیبرعلا  تاذلا 
راكفألاو ءارآلا  امھدحأ  مضي  نیماع : نیھاجتا 
تاوطخ تعبتتو  ةضھنلا  ىلإ  تعد  يتلا  ىلوألا 

مضي امنیب   ، تايادبلا كلت  لخاد  نم  اھراسم 
اذھ تفصو  يتلا  ةيدقنلا  ةیمییقتلا  ةفقولا  يناثلا 

لواحنسو  . هزواجت فدھب  هدقن  تلواحو  يعولا 
دقنلاو مییقتلا  ةطقن  نم  ءدبلا  ةرقفلا  هذھ  يف 
ریخألا ثلثلا  يف  الإ  اھعورشم  لمكتسي  مل  يتلا 
ملاعم مسر  لجأ  نم  كلذو   ، نيرشعلا نرقلا  نم 

. تاذلا ىلإ  ةديدجلا  ةیبرعلا  ةرظنلا 
فقوملا موھفم  يفنح  نسح  مدختسي 
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ةیخيراتلا ةلحرملا  ةیصوصخ  نع  ریبعتلل  يراضحلا 
ئزجیف  ، ةیبرعلا تاذلا  اھشیعت  يتلا  ةنھارلا 

ىلإ فقوملا  اذھل  يخيراتلا " يفسلفلا   " هروصت
: يھ رصانع [119]  ةثالث 
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هیف سرامي  يذلا  ميدقلا  ثارتلا  نم  فقوملا  -
. نيرصاعملا ىلع  مھتطلس  ءامدقلا 

اردصم دعي  يذلا  يبرغلا  ثارتلا  نم  فقوملا  -
عم لعافتلا   ) اميدق انتفرعم  رداصم  نم  امھم 

(. برغلا عم  لعافتلا   ) اثيدحو  ،( نانویلا
ثعاوب نمضتي  يذلا  عقاولا  نم  فقوملاو  -
كاردإلاب ةفرعملل  دیحولا  ردصملا  وھو  انتفرعم 

. يلقعلا ریظنتلاو  رشابملا  يسحلا 
زییمتلا ـي  فنح نس  حـ دارأ  میسقتلا  اذھ  يف 
فقوم فلؤت  يتلا  ةثالثلا  داعبألا  هذھ  فئاظو  نیب 
ماعلا راطإلا  حرطي  يذلا  يراضحلا  ةیبرعلا  تاذلا 

نم فقوملا  نأ ...«  ذإ   ، ةیبرعلا ةضھنلا  ةیلاكشإل 
ةمزأ لح  يف  ةمھاسملل  ةلواحم  ميدقلا  ثارتلا 
رطاخم نم  لیلقتلا  عم  عقاولا  اھضرفي  امك  رصعلا 
ثارتلا نم  فقوملاو   . يبرغلا يفاقثلا  وزغلا 

نم نھذلل  ريرحت  هسفن  تقولا  يف  وھ  يبرغلا 
امازتلا يتاذلا  عادبإلل  لاجملا  حاسفإو  لقنلا 

نیب يخيراتلا  لصاوتلل  افاشتكاو   ، عقاولا اياضقب 
نأ دعب  ميدقلا  ثارتلل  ةدوعو   ، رضاحلاو يضاملا 

ةئفاكتم ریغ  ةبسانم  يف  ابناج  هتحازإ  تمت 
رمألا ةقیقح  يف  وھ  عقاولا  نم  فقوملاو   . فارطألا
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الازام نيذلاو   ، ديدجلاو ميدقلا  نیثارتلا : نم  فقوم 
[120] «. هیلع اھتامولعم  ناضرفيو   ، هیف نالعفي 

ةفیظو ةروكذملا  رصانعلا  نم  رصنع  لكلف 
. ةرظتنم ةجیتنو  ةصوصخم 

نھذلا ريرحتو   ، يبنجألا يفاقثلا  وزغلا  ةمواقمف 
اھیعجرم ةنمیھ  نم  تاذلا  ريرحتو   ، لقنلا نم 

يف تاذلا  ىلإ  ةدنسملا  فئاظولا  يھ  نییثارتلا 
ال يفنح  نسح  نكل   ، اھخيرات نم  ةلحرملا  هذھ 
هذھ قیقحت  يف  تاذلا  حاجن  رادقم  ءالجب  نیبي 
ولو  – دیكأتلاب يفتكي  لیلحتلا  اذھ  نإ  لب   ، فئاظولا

ةلكشم يناعت  ةیبرعلا  تاذلا  نوك  ةینمض –  ةروصب 
ىلع ىوقت  الو   ، نھارلا يراضحلا  فقوملا  زواجت 
ىلإ ىعست  نیثارت  نیب  رتوتلا  عضو  نم  صلختلا 

. عقاولا ىلع  اھتنمیھ  ةمواقم 
ةيواز نم  تاذلاب  متھا  دق  ضعبلا  ناك  اذإو 
تاذلا ةرظن  هجو  نم  كانھف  خيراتلاو  دوجولا 

، ةفاقثلا هفرعت  يذلا  يلاكشالا  عضولا  وحن  ةیبرعلا 
ةعانص نع  اھزجعو  ةفرعملا  ةمزأ  يف  لثمتيو 
ركفلا اھلمعتسي  يتلا   » ةيرورضلا میھافملا 

، ةمھبم میھافم  تاذلاب  اھنأل   . رصاعملا يبرعلا 
[121] «. امھبم اریصم  اھب  اوھجاویل  برعلا  اھلمعتسي 
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ساسحالا سجاھ  ةدح  زربت  ةظحالملا  هذھو 
وھو  ، ضوھنلا ىلإ  اھیعس  يف  تاذلا  لشفب 

، يبرعلا ناسللا   » نوك ىلع  دوعي  يذلا  لشفلا 
ناسل حبصأ   ، ماھبإ نم  هباصأ  ام  ةرثك  نم 
برعلا عقاو  قناعت  ال  میھافملا  لجف   ، بالتسا
ةیبرغ تاعمتجم  نم  ةراعتسم  اھنم  ریثكو   ، ایلاح
تاینبل ةفلاخم  يبرغلا  نھذلا  تاینب  نأ  كلذ  )...( 
ریخألا اذھ  نأ  كلذ  ينعي  نأ  نود   ، يبرعلا نھذلا 
براجت ىلع  ـح  تفني الأو  عقوقتي  نأ  هیلع 
بسك اھجئاتن  تناك  امفیك  ةبرجت  لكف   ، نيرخآلا

ربعت اھلشفب  رعشت  يتلا  تاذلاف   [122] «. ةفرعملل
. اھتاناعم نعو   ، اھقيرط سسحت  ةلواحم  نع 

يف ةمزأ  دوجو  ىلإ  ةقیقدلا  ةراشإلا  هذھ  نإ 
ةموظنم روطت  مدع  ءارو  تناك   – میھافملا ةعانص 
ريذنلا يھل  ایعوضوم –  اروطت  ةیبرعلا  ةفرعملا 
يعو روطت  تلقرع  يتلا  جھنملا  ةمزأ  دوجوب 
نایحألا ضعب  يف   ، هھیجوت ىلإ  تدأو  لب   ، تاذلا

يف ایجولويديالا  لخدت  نع  مجن   ، ایبلس اھیجوت 
تدعاس ةرشابم  ریغ  روصب  ركفلا  نيدایم  فلتخم 

نم الدب  سانلا  يعو  فیيزتل  ملعلا  ریخست   » ىلع
. [123] « ءانبلا لوؤسملا  دقنلا 
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ىلإ ةضھنلل  يلاكشإلا  عباطلا  عبتت  عفد  دقل 
ةمزأ دوجو  ىلإ  هبنت  يتلا  تانياعملا  نم  ةلسلس 
ةمزأ اھيزاوتو  اھلباقت  يبرعلا  ضوھنلا  عقاو  يف 

، همھفيو ضوھنلا  اذھ  يعي  يذلا  ركفلا  يف 
. تاياغلاو فادھألا  هل  ددحيو  ططخلا  هل  مسريو 

لؤاستلا ىلإ  هبحاصب  میسقتلا  اذھ  يدؤي  دقو 
عقاولا لاجم  يف  وھ  لھ   ، مزأتلا لاجم  نع 
لاجم يف  كلذ  نم  سكعلا  ىلع  وھ  مأ  يلمعلا 

: يتآلاك لاؤسلا  حبصي  رخآ  ىنعمبو   ، رظنلاو ركفلا 
يف لشفت  نأ  لبق  عقاولا  يف  ةضھنلا  تلشف  لھ 

هتاحورطأب يبرعلا  لقعلا  نأ  مأ  ؟  ركفلاو لقعلا 
لقرعي يذلا  وھ  اھضعب  فيزملا  هتالاكشإو   ، ةقلقلا

يف اھل  لصأ  ال  تامزأ  اھیلإ  فیضيو   ، ةضھنلا
؟ عقاولا

لؤاستلا اذھ  نع  يرباجلا  دباع  دمحم  بیجي 
نادیم يف  عقاولاو  ركفلا  نیب  ةقالعلا  ةنياعمب 
ثيدحلا يبرعلا  باطخلا  نادیم  وھ  ساسح 

هذھ تانیع  نم  ةنیع  هربتعا  يذلا  رصاعملاو 
باطخلا اذھ  نأ  ذإ  ةضھنلل  ةیلاكشإلا  ةعیبطلا 

ةيأ يف  يقیقح  مدقت  يأ  لجسي  مل  يبرعلا ...« 
رشبي باطخك  رھظ  نأ  ذنم  هاياضق  نم  ةیضق 
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نرقلا طساوأ  نم  اقالطنا  اھیلإ  وعديو  ةضھنلاب 
هذھ لاوط   ، باطخلا اذھ  يقب  دقل   . يضاملا
رودي  ،" لئادب  " نیجس مویلا  ىلإ  لازامو  ةرتفلا 

ىرقھقلا دوعیل  الإ  مدقتي  ال  ةغرفم  ةقلح  يف 
امإ  ، ةیضق لك  ىدل   ، ریخألا يف  رمألا  هب  يھتنیل 

فوقولا ىلإ  امإو  لبقتسملا "  " ىلع اھتلاحإ  ىلإ 
" ةمزأ  " يف عوقولاب  فارتعالا  عم  اھدنع 

ىلجت انھ  نمو  ةجاجزلا ." قنع   " يف سابحنالاو 
ادكار انمز  رصاعملاو  ثيدحلا  يبرعلا  ركفلا  نمز  انل 

وأ تیم "  " نمزك لماعي  نأل  الباق  وأ  اتیم "  " ادماج
هیف رومألا  تايرجم  نم  ریغي  ءيش  ال  لقألا  ىلع 

. [124] « تیم نمزك  لموع  اذإ  الإ 
طبرتل باطخلا  نم  تقلطنا  يتلا  ةنياعملا  هذھو 

امك  ، كلذ ءارو  نم  ىخوتت  امنإ  ركفلاب  اھتاجاتنتسا 
تامھملا ديدحت  ىلإ  لوصولا   ، اھقایس نم  ودبي 

اھقزأم نم  جورخلل  ةیبرعلا  تاذلا  رظتنت  يتلا 
نیجذومنل ةجودزملا  ةیعبتلا  قزأم  وھو  صاخلا 
فالسألاب الثمم  يلحملا  جذومنلا  امھ  نییفلس 

. برغلاب الثمم  يبنجألا  جذومنلاو 
ركفلا میھافم  ىلإ  ةیعبتلا  هذھ  يرباجلا  عجريو 
میھافم يھو  هباطخ  يف  ةفظوملا  يبرعلا 
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يبرعلا يضاملا  نم  امإ  اھلك  ةاقتسم  »
كلت لدت  ثیح   ، يبوروألا رضاحلا  نم  وأ  يمالسإلا 
وھ سیل   ، عقاو ىلع  نیتلاحلا  اتلك  يف  میھافملا 
ریغ متعم  عقاو  ىلع  لب   ، نھارلا يبرعلا  عقاولا 

دجمملا يضاملا  ةروص  نم  امإ  خسنتسم   ، ددحم
[125] « لومأملا لبقتسملا  – برغلا  " ةروص نم  امإو 
، همیھافمو ركفلا  يفو  باطخلا  يف  ةمزألا  هذھو 
ىلإ يبرعلا  لقعلا  دقن  عورشم  بحاص  اھب  دوعي 

لالقتسالا ىلإ  رقتفت  اھنأ  ىري  يتلا  ةیبرعلا  تاذلا 
. يخيراتلا

هدصقي ام  يرباجلا  ددحي  قایسلا  اذھ  يفو 
لوقن امدنع  نحنو  : » هلوقب ةیبرعلا  تاذلا  حالطصاب 
يذلا يعولاو  يبرعلا  ركفلا  دصقن  ةیبرعلا " تاذلا  "
ىلإ يبرعلا  ركفلا  راقتفاو   . ركفلا اذھ  سسؤي 
ریكفتلا عیطتسي  هنأ ال  هانعم  يخيراتلا  لالقتسالا 

رخآلا نع  هلقني  ام  لالخ  نم  الإ  هعوضوم  يف 
يذلا يعولا  راقتفا  امأ   . برغلا رخآلا "   " وأ يضاملا 

يخيراتلا لالقتسالا  ىلإ  ركفلا  اذھ  سسؤي 
عضي ال  يعو   ، فيزم بلتسم  يعو  هنأ  هانعمف 
نم هدیشي  ال   ، قیقحتلل لباقلا  عضوم  هملح 

. [126] « هقیقحت حجرت  يتلا  طورشلا  لالخ 
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تاذلا زواجتل  يرباجلا  هحرتقي  يذلا  لحلا  لعلو 
اریبك ادھج  لذب  نأ  دعب  يلاكشإلا  اھعضو  ةیبرعلا 

اھتینب ال تانوكم  فصوو   ، ةفاقثلا مظن  كیكفت  يف 
هنأل هفصو  يذلا  موزأملا  عضولا  نع  اریثك  فلتخي 

، ةديدج ةیبرع  ایسنجلتنإ  مایق   » يف لحلا  ىري 
، هديدجتل يبرعلا  ثارتلا  يف  اھماظتناب  ةیبرع 

رصاعملا يملاعلا  ركفلا  يف  اھماظتناب  ةديدجو 
هاؤرو ةیجھنملا  هتاودأ  فیظوت  دصقب  هل  اھتبكاومو 
رضاحلا رییغتو  يضاملا  ءانب  ةداعإ  يف  ةیملعلا 

[127] «. لبقتسملا دییشتو 
جرخ يتلا  ةیئزجلا  ةجیتنلا  هذھ  انصحف  اذإ  نحنو 
يذلا حرتقملا  انلمأتو   ، هعورشم نم  يرباجلا  اھب 
افلتخم ایعون  اديدج  فیضي  هنأ ال  ىرنسف  هب  مدقت 
ةبخنلا ةیمست  رییغت  هفیضي  يذلا  كلذ  ریغ 

" ایسنجلتنإلا  " يھ ىرخأ  ةیمستب  اھلادبتساو 
هديدجتو هدقنل  ثارتلا  يف  ماظتنالا  يتمھم  نأل 
فالتخا ال   . ةضھنلا ركف  هقیقحتل  دھتجا  ام  يھ 

، مھنم لك  نبوكت  ةھج  نم  الإ  هباحصأ  نیب 
وأ يلكلا  هئامتناو   ، صاخلا هجازمو   ، هلویمو

عارصلا تاھج  نم  كلت  وأ  ةھجلا  هذھ  ىلإ  يئزجلا 
يرباجلا ةمھاسم  ةمیق  نإ  لب   . يجولويديإلا
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نمض امامت  جردنت  اھنوك  يف  يھ  ضحدت  يتلا ال 
نیسحت ىلع  دعاست  اھرابتعاب  ءالؤھ  دوھجم 

. ةضھنلا ركف  عورشمل  ةیئارجالا  بناوجلا 
صخلتتو  ، ةياغلل ةطیسب  يھف  انرظن  ةھجو  امأ 
لشفي مل  ةضھنلا  يعو  نإ  ةیتآلا : ةنياعملا  يف 
عيرست يف  لشف  امنإو   ، ةربخلا هذھ  قیقحت  يف 
لشفلا وھو   ، ماظتناب اھئادأ  ةجرد  عفرو   ، اھتریتو

رمألا ماظتنالا  مدعو   ، بذبذتلا ىلإ  دوعي  يذلا 
، ةقیمع روذج  اھل  برعلا  ةمزأ  نأ  ىلإ  ریشي  يذلا 
يف ةموادملاو  رارمتسالا  بلطتت  كلذل  يھو 
اھعورف فلتخمب  ةایحلا  میظنت  نیسحت 
داصتقالا يفو   ، میلعتلاو ةفاقثلا  يف   ، اھرھاظمو

اذھ نأل   ، ةیعامتجالا تاقالعلا  يفو   ، لمعلاو
يذلا هدحو  وھ  لیج  دعب  الیج  مئادلا  ماظتنالا 
يتلا مظُّنلا  نم  عون  يأ  وأ  ةیحلا  دیلاقتلا  عنصي 

عم بنج  ىلإ  ابنج  مئادلا  اھددجت  نامض  عیطتست 
اذھ يفو   ، صاخلا اھئانب  مئاعد  خوسر  نامض 

ةيروعشاللا بناوجلا  ةمیق  لفغن  الأ  انیلع  قایسلا 
يتلا ثادحألاو  انریصم  ىلع  ریثأتلا  يف  ةیعامجلا 

. هئانب تانبل  لكشت 
نع اثحب   ، يبرعلا ركفلا  تايادب  ىلإ  نآلا  دعنلو 
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رصعلا اذھ  ةریسم  تقفار  يتلا  ىلوألا  رصانعلا 
ةياغ ىلإ   ، هممأ تتوافتو   ، هباقحأ تبقاعت  يذلا 
نم يضاملا  يف  تأدب  ةیبرعلا  تاذلل  ةروص  دلوم 
رعش يف  اھنع  ریبعتلا  رھظم  قلأتو  ةیبرعلاو  برعلا 

يقرعلا ددعتلا  طورش  عمجتستل  نییلھاجلا [128] 
ةروص نوكتف   ، يفارغجلاو يفاقثلاو  يعامتجالاو 
نابوذ خسرتو   ، نآ يف  نیملسملاو  برعلا 
ةدحاولا ةمألا  نایك  نمض  برعلا  ةیصوصخ 

عیمج ىلع  مالسإلا  راد  حاتفنا  ررقتو  ةعماجلا 
نتفلا نم  ليوط  خيرات  دعب   ، ىضفأ امم   ، اھتانوكم

، مھل برعلا  ریغ  مكحب  برعلا  ىضر  ىلإ  تاروثلاو 
ىلع ةمألل  دحوملا  عماجلا  نيدلا  قطنم  نمض 

، روصتلاو ِمْھَفلا  ددعت  نم  مغرلاب   ، ناميإلا ةملك 
. قَرِفلا عزانتو   ، بھاذملا لاجسو   ، لَِحّنلا بعشتو 

ةیسایسلاو ةيداصتقالا  ةایحلا  طورش  نكل 
ةدوعب تلجع   ، مالسإلا نم  نورق  دعب   ، ةدجتسملا

نآ يف  ةضھنلاو  برعلل  بستنملا  يعولا  روھظ 
ةرذب رذب  يذلا  يعولا  نم  طمنلا  اذھ  يأ   ، دحاو
دالبلا لھأ  دجو  امدعب   ، ىلوألا ةیبرعلا  ةضھنلا 

، نیقباسلا مھئادعأ  مامأ  هجول  اھجو  مھسفنأ 
ىرخألا ممألا  عم  تاعارصلاو  بورحلا  تفشكو 
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مھتمظنأ لشف  تنیبو   ، مھماكح فعض  مھمامأ 
عافدلا يف  داھتجالا  نسحت  مل  يتلا  ةیسایسلا 
مھرئاصم يف  مكحتلا  اھتداجإ  لثم  مھنع 

. مھتاوقأو
ملو  ، ةضھنلا راكفأ  لئاوأ  ترھظ  وجلا  اذھ  يف 
يف اھضعب  ىلجت  امنإو   ، ةحضاو راكفألا  كلت  نكت 
زاھج ةيوقت  فدھتست  ةیحالصإ  تاسایس  ةروص 

ىضوفلا نم  الدب  میظنتلا  نم  عون  لاخدإو  مكحلا 
ءافضإو  ، كیلامملا دھع  ىلع  ةدئاس  تناك  يتلا 
حاتفنالاو  ، ةماعلا نوؤشلا  رییست  ىلع  ةمارصلا 
ريوطتب ةيانعلاو  هلھأ  ريدقتو   ، ملعلا ىلع  يبسنلا 
میلعتلا ةمھمب  اوعلطضیل  مھنم  ضعبلا  ىوتسم 
بيردتو ةرادإلا  بیترتو   ، فحصلاو عباطملا  ةرادإو 

. شیجلا دادعإو 
دیسلا راز  نالسرأ  بیكش  نأ  نیمأ  دمحأ  يوري 

روبع نع  ثيدح  امھنیب  رادو  يناغفألا  نيدلا  لامج 
مھفاشتكاو اميدق  يطنلطألا  طیحملا  برعلا 
نیملسملا نإ   » نيدلا لامج  دیسلا  لاقف  اكيرمأ 

، مدآ ينب  اونوك  ناسنإلا : مھل  لاق  املك  اوحبصأ 
لایخ يف  اوشاعو   . اذكو اذك  اوناك  انءابآ  نإ  هوباجأ :
هیلع ناك  ام  نأب  نيركفم  ریغ  مھؤابآ  لعف  ام 

152 www.jadidpdf.com



رضاحلا لومخلا  نم  يفني  ال  ةعفرلا  نم  مھؤابآ 
مھ امع  راذتعالا  اودارأ  امك  نییقرشلا  نإ   . ةعضلاو
ناك فیك  نورت  الفأ   ، اولاق رضاحلا  لومخلا  نم  هیف 
متنأ مكنكلو   ، الاجر مكؤابآ  ناك  دق   ، معن ؟  انؤابآ
رخافم اوركذتت  نأ  مكب  قیلي  الف   ، متنأ امك  ءالوأ 

. [129] « مھلعف اولعفت  نأ  الإ  مكئابآ 
نيدلا لامج  ركف  نإف  ناھذألا  ءانب  لاجم  يف  امأ 
يذلا روطتلا  نع  ةحضاو  ةروص  ضرعي  يناغفألا 
كلذو  ، هتاذ ىلإ  ملسملا  ناسنإلا  ةرظن  هتفرع 
ةيادب يف  تاذلا  هذھ  ةلاح  نیب  ةنراقملا  لالخ  نم 
مھأ لعلو   ، هیلإ تلآ  يذلا  عضولا  ةقیقحو   ، ةضھنلا

وھ يناغفألا  دنع  ةرظنلا  هذھ  يف  روطتلا  رصانع 
اھنع هجاجحو   ، هسفنب ملسملا  ةقث  عاجرتسا 
باب نم  سیلو   ، ينالقع يركف  قلطنم  نم 
لاق ىتح   ، يموقلا بصعتلا  وأ  ةینيدلا  ةفطاعلا 
امدنع يمامأ  لثمتأ  تنك   » نانير تسنرأ  هنع 

نم ادحاو  وأ  دشر  نبا  وأ  انیس  نبا  هبطاخأ  تنك 
. [130] « نییقرشلا ةمكحلا  ریطاسأ 

بناجلا ىلع  يناغفألا  نيدلا  لامج  رصتقي  مل 
ةیعقاولا هداعبأ  وحن  هجتا  لب   ، نيدلا يف  يحورلا 

دجت اھنأ  ىأر  يتلا   ، ةیسایسلاو ةیعامتجالا 
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ةیسایسلا ال فقاوملا  يف  دیسجتلا  ىلإ  اھقيرط 
ناغفألا عم  داحتالا  ىلإ  سرفلا  هتوعد  دنع  امیس 

نأ ىأر  ثیح   ، ةيزیلجنإلا ةسایسلا  ةھجاومل 
ناسنإلا ةجاح  هیلمت  يعیبط  كولس  بصعتلا 

، ناسنإلا خيرات  يف  اعدب  هربتعي  ال   » و عمتجملاو 
ىنعمب ةیبصعلا  ذإ   . ةیعامتجالا هتعیبط  ءوض  يف 
ةطبار مھطبرت  سانلا  نم  ةنیعم  ةعامج  عامتجا 

رمأ ةعورشملا  مھحلاصم  قیقحتل   ، طباورلا نم 
سفنلل فصو  وھو   ، عورشم قحو  يعیبط 

اھب لصتي  نم  ةيامحل  ةضھن  هنع  ردصت  ةیناسنإلا 
سفانتلاو ةارابملا  ثعبم  وھو   ، هقح نع  دوذلاو 

نیب سفانتلاك  ممألا  نیب  سفانتلاو  ةمأو  ةمأ  نیب 
تاجرد ىصقأ  غولب  ىلع  ثعاب  مظعأ  دارفألا 
هعست ام  ردقب  اھعیمج  ةایحلا  مزاول  يف  لامكلا 
ةلئسأ حرط  يف  يناغفألا  ناوتي  ملو   [131] « ةقاطلا

يف هتالاقم  نإ  لب   ، اھنع ةباجإلا  يف  الو  ةضھنلا 
بابسأ رفاضتل  هریسفت  مضت  ىقثولا  ةورعلا  ةلجم 
اوعدبأ ماوقأ  مھیف  رھظ   » نيذلا نیملسملا  فلخت 

، اھنم سیل  ام  هلوصأب  اوطلخو  مالسإلا )  ) هیف
تجزتما يتلا  ربجلا  دعاوق  مھنیب  ترشتناف 

[132] « لامعألا نع  اھنانعب  تكسمأ  ىتح  سفنلاب 
.
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دومج ءارو  فقت  ةلیصألا  ریغ  ةینيدلا  راكفألاف 
يذلا يحلا  لعفلا  نع  مھفقوتو   ، نیملسملا
تلصتا ام  اذإ  راكفألا  هذھو  مھتوقو  مھدوجو  عنصي 

نإف  ، يناغفألا ىري  امك   ، ةماعلا سوفن  يف 
، اھریثأت رییغت  نوعیطتسي  ال  ركفلا  لاجرو  ءاملعلا 

نیثدحملا نم  نیققحملا  نأ  نم  مغرلا  ىلع   » ذإ
میقسلا نم  حیحصلاو  لطابلا  نم  قحلا  اوزیم  دق 

ىلإ ةبوسنملا  ةيوبنلا   ) ثيداحألا هذھ  يف 
مل مھنأ  الإ  مالسلاو ) ةالصلا  هیلع  لوسرلا 
، ةماعلا ىلع  ئیسلا  اھریثأت  اوعفري  نأ  اوعیطتسي 

ةیمالسإلا مولعلا  ةسارد  ترصحنا  نأ  دعب  ةصاخ 
. [133] « ةقیض ةرئاد  يف 

ناميإلا نأ  يناغفألا  نیقي  ىلإ  ةرظنلا  هذھ  درمو 
عاطقنا مامأ  فوقولا  عیطتسي  مالسإلاب ال  يلقعلا 
لمعلاب روعشلا  مھنادقفو   ، نیملسملا رصاوأ 
بایغو  ، رمتسملا ءاقللاو  دحوملا  يعامجلا 
رارمتساو  ، يحورلاو يسفنلاو  يلقعلا  لعافتلا 

ناك دقل   . ةليوط باقحأل  هدادتماو  بایغلا  اذھ 
ترس دقو   ، ادئاس ممألا  نیب  دعابتلاو  لاصفنالا 

، كولملاو ءاسؤرلا  ىلإ  مث  ءاملعلا  ىلإ  هاودع 
ةبترلا لاصفنا  ىلإ  عجرت  ةميدق  ةرھاظلا  هذھو 
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ال ةفیلخلا  حبصأ  نأ  دعب  ةفالخلا  نع  ةیملعلا 
جيردتلاب رثأ  ام  وھو   ، مكحلاو ملعلا  نیب  عمجي 
داھتجالا ةكرح  فوقو  ىلإ  ىدأو  ركفلا  ةكرح  ىلع 

ریغتلاو [134] .
نع ةرابع  اھرمأ  ءدب  يف  ةیبرعلا  ةضھنلا  تناكو 

، سرادملاو دئارجلا  ءاشنإ  ىلإ  ثیثح  يعس 
سيردتو  ، ةیبوروألا ةقيرطلا  ىلع  اھمیظنتو 

نأ دعب  اھیف  يأر  يناغفألل  ناكو   ، اھیف مولعلا 
يعولا يف  مھم  رییغت  ثادحإ  نع  اھروصق  ظحال 
سرادملا هذھ  نأ  يأرلا  اذھ  ةصالخو   ، يتاذلا

ابوروأ ةفاقث  نودلقي  موق  جيرخت  ىلإ  تھجتا 
ضوھنلا تاوعد  هجوت  دئارجلا  نأو   ، اھمولعو

الو  ، اھدارفأ مظعم  أرقي  ال  ةمأ  ىلإ  مدقتلاو 
امھف لئاسم  نم  دئارجلا  كلت  هلوانتت  ام  نومھفي 

احیحص [135] .
ةیئاقلتلا ةقيرطلل  ضفارلا  فقوملا  اذھو 

ىلإ يمارلا  حالصإلا  اھب  ىرج  يتلا  ةیعافدنالا 
نم هاري  ناك  امب  لجرلا  عادخنا  مدع  نیبي  ضوھنلا 
يتلا هترظن  قفاوي  مل  رییغتلا  اذھ  نأل   ، رھاظ رییغت 
حور ثب  لالخ  نم  عمتجملاب  ءاقترالا  دشنت 

تاقالعلا ريوطتو   ، هدارفأ سوفن  يف  ةمواقملا 
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هدارفأ نیب  ةیسایسلاو  ةیعامتجالاو  ةیناسنإلا 
ىلإ رظني  ناك  يناغفألا  نكل   ، هماكحو هئاملعو 
مدخت اھنأ  ضفرو  ةرسحب  ىریف  ةضھنلا  دوھج 
هبلط يف  نوحلي  ام  ىلع  مھدعاستو  بناجألا 
يديأ ىلع  مھل  حاتي  امو   ، دالبلا يف  لغلغت  نم 
ىلع ةیجيردتلا  ةنمیھلا  بابسأ  نم  ماكحلا  ضعب 
ةورثلا يھو   ، هلئاسوو اھضوھن  رداصمو  اھرداصم 

. ةملعتملا ةبخنلاو   ، راكفألاو ةيداصتقالا 
نيدلا لامج  دنع  ةديدجلا  ةرظنلا  قطنم  ناك  اذإو 
يتلا بابسألا  لك  ةمواقم  قطنم  وھ  يناغفألا 
يف نیملسملاو  برعلاب  فسرت  نأ  ىلع  تنواعت 
نإف ةیبنجألا  ةنمیھلاو  فيزلاو  دومجلا  لالغأ 
هنكل  ، هسفن قطنملا  قنتعا  ىسوم  ةمالس 

. فالتخالا لك  ةفلتخم  نیماضم  هلّمح 
ةضھنلا ىنعم  نع  ىسوم  ةمالس  لءاستي 

يف نحن   » اھیلإ نیيرصملا  ةرظن  ریغت  نع  ربعیل 
اضيأ بجيو   . ةضھنلا يناعم  مھفن  نأ  بجیف  ةضھن 
لمعن نأ  انیلع  ذإ   ، نیجرفتملا فقوم  اھنم  فقن  الأ 

لبقتسملا وحن  اھتاھاجتا  شیعنو  اھنواعنو  اھیف 
يف ةديدج  ةيویح  انمايأ  يف  تقلطنا  دقل  )...( 
ةایحلا يناعم  يف  نازوألاو  میقلا  ددجت  اندالب 
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طالتخا يف  لازن  ال  اننكلو   . يقرلاو عامتجالاو 
مأ ةميدقلا  میقلاب  ذخأن  لھ  فرعن  ددرتو ال  كابتراو 
میقلا يھ  لھ  ؟  ةضھنلا يھام   . ةديدجلا میقلاب 
ىلع رصتنن  نأ  هاشخأ  ام  أوسأ  نإ  ؟  ةميدقلا
ىلع رصتنن  نأو   . مھدرطنو نيرمعتسملا 
مزھن نأ  نع  زجعن  مث  مھعضخنو  نیلغتسملا 

: ةوعد ىلإ  دوعنو  انتایح  يف  ىطسولا  نورقلا 
. [136] « ءامدقلا ىلإ  اودوع 

ةضھنلا فيرعت  ميدقت  ىسوم  ةمالس  لواحيو 
ةقیقحلا نیب  قرفي  نازیم  نع  ةرابع  وھ  يذلا 

ةحصو ةفاقث  ةوقو  ءارث  ةضھنلا   » نأ ىریف   ، فيزلاو
دوقن نم  افلؤم  ءارثلا  نوكي  دق  نكلو   ، بابشو
ةحصلاو ةفاقثلاو  ةوقلا  نوكت  دق  امك  ةفئاز 

اذھو  [137] « ةقیقح سیلو  اعادخ  بابشلاو 
نع اھنوكي  يتلا  ةركفلا  حوضو  هيدل  حضاو  فيرعتلا 

يھتنيو ناسنإلا  نم  أدبي  انأش  اھرابتعاب  ةضھنلا 
تاكرح ىلع  ةمئاق  ةضھنلا  تناك  اذھلو   » هیلإ
ةياغلا اھنأك  ایندلا  هذھ  ىلإ  رظنلا  يأ   ، ةيرشب
رشبلا نحن  اننأو   ، مدخت ةياغ  اھءارو  سیل  يتلا 
تمت ال  مولعو  تافسلفو  بادآ  انل  نوكت  نأ  بجي 
ىلع دمتعن  نأ  انیلع  نأو   . تایبیغلا ىلإ  ةلص  يأب 
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ضرألا هذھ  ىلع  ةداعسلا  قیقحت  يف  انسفنأ 
يناثلا ملاعلل  اھیلع  اراثيإ  اھنع  دھزن  الأو  اھسفن 

. [138] « ةیبیغلا ةرظنلا  يھ  امك 
فرعي دادضألا  نیب  ةلباقملا  ةداع  ىلع  ايرجو 
ىلإ اھتروص  ةلباقمب  ةضھنلا  ىسوم  ةمالس 
لغتشي نأ  بجي   » ناسنإلاف  ، طاطحنالا ةروص 
لمعيو ملاعلا  اذھ  يف  هسفن  ىلع  دمتعيو 

هل سیل  ذإ   . مھفو ةءارج  يف  هتداعسو  هتراضحل 
. هلقع ىوس  هیلع  دمتعي  ام  هلك  نوكلا  اذھ  يف 
نأ هنكمي  رخآ  ملاع  ملاعلا  اذھ  فالخ  هل  سیلو 
مل طاطحنالا  نأو   . هیف هتداعس  قیقحت  يف  عمطي 
يف نآلا  ينعي  وھو ال   ، ىطسولا نورقلا  يف  نعي 

يرشبلا نھذلا  رصق  ىوس  برغلا  يف  وأ  قرشلا 
ةداعسلا نادشنو  ةعیبطلا " ءارو  ام   " ةمدخ ىلع 

نونفلا نم  راصتقالاو  ضرألا  هذھ  ریغ  يف  ةءانھلاو 
[139] « ةینيدلا دئاقعلا  لب  ءارآلا  ةمدخ  ىلع  مولعلاو 

.
نم ىسوم  ةمالسو  يناغفألا  هیف  قفتي  يذلاف 
مدع عنصي  يذلا  سجاھلا  اذھ  وھ  ةضھنلا  ىنعم 
نم وفطي  ام  ىلإو   ، دئاس وھ  ام  ىلإ  ةنینأمطلا 
تقفط يتلا  ةیحطسلا  ضوھنلاو  حالصإلا  يناعم 
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نأل  ، ةضھنلاو حالصإلا  ءایعدأ  ةنسلأ  ىلع  يرجت 
ام ىلع  نیلجرلا –  رظن  يف  زواجتي  ال  رمألا  اذھ 
نم امھیھاجتا  نیب  امو   ، فالخ نم  امھيركف  نیب 

، ةفئازلا ةضھنلاو  يلكشلا  حالصإلا  دح  دعابت -
نود ازجاح  فقتو   ، ةیلعفلا ةضھنلا  رخؤت  يتلا 

. بولطملا هھجو  ىلع  حالصإلا  لوصح 
بھذ يتلا  ةلضافملا  رسفي  ام  وھ  ىنعملا  اذھ 
ةيودملا هتخرص  لسرأ  نیح  ىسوم  ةمالس  اھیلإ 

حرص دقف   [140] " ينطو ىلع  فاخأ  ينإ  : " الئاق
سبل ىندأ  اھلخادي  ةرابعب ال  ةیبرعلا  تاذلا  اخبوم 

نأ نم  نھذلا  نفعت  ىلع  ةلالد  ربكأ  ءيش  يأو  »
مث  . بتك ةرشع  وحن   ، هنعو ساون  يبأل  فلؤت 
؟ ملعلا ىلإ  ةجاح  يف  انسل  اننإ  كلذ  دعب  لوقن 
بدأ  ، بدأ يأو  ؟  بدألا ىلإ  ةجاح  يف  نحن  امنإو 
سان اي  اوركذا   . تیلماھو ثیبكمو  تییلوجو  ویمور 
ىلإ جاتحن  ال  اننإ   . ةزغ يف  انباوبأل  قدلا  اذھ 

، ركفلا دییقت  ىلإ  جاتحن  الو   ، ریبسكش تایحرسم 
. مولعلا سوردل  تایلك  ءاشنإ  ىلإ  جاتحن  امنإو 

مولعلا يف  باتك  ةئام  ةمجرت  ىلإ  جاتحنو 
يف كش  نم  سیلو  .  [141] « ... ةیملعلا جھانملاو 
يف ةفاقثلاو  بدألا  رود  فرعي  ىسوم  ةمالس  نأ 
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ىلع طخسلا  راھظإ  ددصب  انھ  هنكلو   ، ةمألا ةایح 
ىلإ رصاعملا  يبرعلا  ناسنإلا  ةجاحب  فافختسالا 

. ملعلا
نم ةدیفم  ةنیع   ، ىسوم ةمالس  صن  مدقي 

هتبسن نكمي  يذلا   ، ةضھنلا رصع  ریكفت  تانیع 
ةیناملعلا ىلإو   ، ةنرصعلاب يدانملا  هاجتالا  ىلإ 

نكل  . ةيرصعلا ةوعدلل  يئاھنلا  جيوتتلا  اھرابتعاب 
امك ملعلل  ةقلطملا  ةيولوألا  حنم  ىلإ  ةعزنلا 
ىلع امئاد  الیلد  تسیل  قباسلا  صنلا  هنمضت 
ثیحب كلذ  نم  مدقأ  اھنإ  لب   ، ةیناملع ةدیقع 
يلع دمحم  دنع  نيديدش  حوضوو  ةوقب  تزرب 
ىلإ رظني  نكي  مل  يذلا  وھو   ، هسفن اشاب 

ام ردقب  يجولويديا  وأ  يركف  روظنم  نم  ةنرصعلا 
امو  ، ةلودلا ةحلصم  قطنمب  اعوفدم  فرصتي  ناك 
يفو ملعلا  يف  مكحت  نم  هیلإ  جاتحت  اھنأب  عنتقا 

، ةيركسعلا هتاطاشن  تارورضب  ةطبترملا  تاینقتلا 
ةلودلا نوؤش  رییستبو   ، ةرادإلاو میظنتلاب  وأ 

. عمتجملاو
نأب نیقي  ىسوم  ةمالس  نھذ  يف  خسر  دقو 
دوقت يتلا  ةديدجلا  ةيروثلا  راكفألا  ردصم  وھ  ملعلا 
قئاقحو ناسنإلا  نم  بارتقالا  وحن  ةیناسنإلا 
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ةفسلفلا اھتلمح  يتلا  راكفألا  يھو   ، عقاولا
. عاونألا لصأو  روطتلا  يف  نيوراد  ةيرظنو   ، ةیعضولا

ةنراقم ةرظن  ةیبرعلا  ةضھنلا  ىلإ  هترظن  نكل 
ىلع ضھني  ام  وھو   ، ةیبوروألا ةضھنلاب  رینتست 

 – ةیبرعلا ةضھنلا  نأ  هدافم  مھم  ينمض  ضرف 
ةءارق نم  دیفت  نأ  اھناكمإب  دعب –  قتفتت  مل  يتلا 
رییغتلا تققح  يتلا  ةیبوروألا  ةضھنلا  طورش  خيرات 

. اھئارو نم  دوشنملا 
ىلع ةضھنلل  هروصت  ىسوم  ةمالس  ىنب  دقو 
ىلع مئاقلا  میلسلا  ميوقتلا  ىلإ  ةجاحلا  دیكأت 
برعلا نیب  لعافتلا  باب  حتفت  ةنراقم  ةرظن 
ىلع هسسؤتو   ، هیعارصم ىلع  نییبوروألاو 
ىلعو  ، يراضحلا ریصملا  يف  يضارتفا  لثامت 

، ةنراقملا كلت  نم  ةدمتسم  ةیبسن  ةیعوضوم 
نع ملكتن  امدنع  نحنو  ىسوم ": ةمالس  لوقي 

تباصأ يتلا  ةروثلا  كلت  دصقن  ةیبوروألا  ةضھنلا 
ریسلا ةعباتم  نع  ةأجف  فقوف  يبوروألا  نھذلا 

: ملؤملا لؤاستلا  اذھ  لءاستي  ذخأو  هتفاقث  يف 
مأ ةنسح  سردلا  يف  اھعبتأ  يتلا  ةقيرطلا  لھ 
لاجر ناھذأ  لغش  يذلا  عوضوملا  وھ  اذھ  ؟  ةئیس
ىشف كشلا  نإف   . ءاملعلاو ءابدألا  نم  ةضھنلا 
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ام ةمیق  نم  نوصقتني  اوعرشف  مھناھذأ  ىلع 
نأب مھسفنأل  نوحرصيو  فراعملا  نم  هنوسردي 
يھ رغصلا  ذنم  اھوفلأ  يتلا  فراعملا  عمج  ةقيرط 

" ةديدج ةقيرط  راكتبا  بجي  هنأو  ةئطخم  ةقيرط 
. [142]

ةرظن ىلإ  ریشي  يأرلا  اذھ  نأ  فلس  امم  حضاوو 
ىلإ ةميدقلا  ةیبرعلا  ةرظنلا  لحم  تلح  ةديدج 
اھیلع تغط  دقف  ةميدقلا  ةرظنلا  امأ   ، تاذلا

عمتجملا هفرع  يذلا  يخيراتلا  روطتلا  بئاوش 
، نتفلا راشتناو   ، يلخادلا قزمتلا  يف  الثمم 

میظنتلا طام  ـ نأ ىلع  ماسقنالا  ةدا  ـ يسو
ةریطخلا رصانعلا  هذھ  نأ  نم  مغرلاب   ، يسایسلا

نم لاني  ارییغت  ةیمالسإلا  ةيوھلا  رصانع  ریغت  مل 
ریغلا نع  ةيوھلا  كلتل  ةزیمملا  ةيركفلا  ةيؤرلا 

رثأ ارییغت  اھتمیقو  اھاودج  تریغ  اھنأ  ولو   . يداعملا
خيراتلا ةروریس  نمض  اھتیلعاف  ىلع  ابلس 

. هروطتو
، ةبعشتم تدب  نإو  يھف  ةديدجلا  ةرظنلا  امأو 
نیب حضاولا  ضقانتلا  دح  اھبراشم  فالتخا  غلبي 
ىحنم نیبو   ، هتاھاجتاو ماعلا  ةنرصعلا  ىحنم 
ةفاقثلا ةریسم  ديدجت  ىلإ  حمط  يذلا  ءایحإلا 
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يسفنلا اھدعب  يف  كرتشت  اھنأ  الإ   ، ةیبرعلا
، اھراوغأ ربس  لواحي  يذلا  تاذلا  ىلع  يوطنملا 

اھتعزن يف  كرتشت  امك   . لخادلا نم  اھتجلاعمو 
ىضرلا مدع  ىلع  ةینبملا   ، ةیحیحصتلا ةيدقنلا 
ةیبرعلا ةراضحلا  اھیلإ  تلآ  يتلا  ةياھنلا  نع 

يف اضيأ  كرتشتو   ، ةضھنلا قالطنا  ةیضرأ  تلثمو 
لاوحأ ةنياعم  ىلإ  هدانتساو  حیحصتلا  ةيرذج 
تلمأ يتلا  ةبلغلاب  هل  رارقإلاو   ، هعاضوأو رخآلا 
فلتخم يف  هروطت  رامثب  ناتتفالاو   ، هب باجعإلا 
هحاتأ ام  اھنم  اصوصخ  ةيراضحلا  ةایحلا  تالاجم 

نم ةیبرغلا  ةفاقثلا  زیم  امو   ، مدقت نم  ملعلا 
كلت  ، ةيدوھیلا ةیحیسملا  اھلوصأ  نع  لالقتسا 
ریثأتلا شماھ  ىلع  تیقب  يتلا  عبانملاو  لوصألا 

هیف لضفلا  عجري  ریثأت  وھو  برعلا  ىلع  يبرغلا 
ةيؤرلا ىلع  ةیناملعلاو  ملعلا  ةرطیس  ىلإ 

. نیتیبرغلا ةراضحلاو 
قیمعلا ساسألا  ىلإ  هبني  ام  كلذ  يف  لعلو 

امم  ، ةیعامجلا تاذلا  ىلإ  ةديدجلا  برعلا  ةرظنل 
میظنت يف  تمھاس  ةطباض  تاموھفم  زورب  حاتأ 

زربأ نمو   ، ةضھنلا برع  بخن  دنع  ریكفتلا  لاجم 
ملعلاو ةيرحلا  میھافم  ةیفرعملا  ملاعملا  هذھ 
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دجت مل  میھافملا  هذھ  نأ  ولو   ، مدقتلاو ةیعقاولاو 
درفلل يكولسلا  عقاولا  يف  ققحتلا  ىلإ  اھقيرط 
يبرعلا حومطلا  هضرتفي  امك  ارسیم  ةعامجلاو 

لجأ نم  تاذلل  ةيوقلا  ةیسفنلا  ةئبعتلاو   ، ضوھنلل
. هاجتالا اذھ  يف  ریسلا 

دعب امیف  تاذلا  ىلإ  ةیبرعلا  ةرظنلا  تذخأ  دقل 
سردلا وحن  عزنت  ةیناثلا  ةیملاعلا  برحلا 

نم ةلسلس  روھظ  هنع  ربع  ام  وھو   ، يلیلحتلا
ةدام ثارتلا  نم  تلعج  يتلا  ةديدجلا  تاساردلا 
رضاحلا نیب  طبرلا  ىلإ  تمر  ةیلیلحت  ةيدقن  ةیلمعل 
تأشن كلذ  لیبس  يفو   ، لبقتسملاو يضاملاو 
تالواحم نيرشعلا  نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا  يف 

يذلا تاقالعلا  ماظن  نع  فشكلا  ىلإ  تعس 
ةناعتسالاو  ، اھئوشن ذنم  ةیبرعلا  ةفرعملا  مكحي 

دتمملا يبرعلا  عقاولا  ةنياعم  ىلع  كلذ  جئاتنب 
لشفلا ریسفت  ضرغب   ، ةضھنلا رصع  ةيادب  ذنم 

رسع و   ، يراضحلا مدقتلا  قیقحت  يف  ظوحلملا 
نونفلا نيدایم  يف  راكتبالاو  عادبإلا  ىلإ  لصوتلا 

. ملعلاو بادآلاو 
رعشلل ریظنتلا  تالواحم  جردنت  هاجتالا  اذھ  يف 
تباثلا  " ةموسوملا هتساردب  ةلثمم  سینودأ  دنع 
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ولخت ال  ةجیتن  ىلإ  اھیف  صلخ  يتلا  لوحتملاو "
بسنت اھنكل   ، يخيراتلا عفادلا  نم  ةمات  ةروصب 
ةثوروملا ةیبرعلا  ةفاقثلا  ةعیبط  ىلإ  ةضھنلا  لشف 

. يعابتالا عباطلا  هیلع  بلغ  يذلا  ينيدلا  اھانبمو 
" ةیعیش  " ةیفاقث ةيؤر  هزفحت  يذلا  لیلحتلا  اذھو 

ةیبرعلا ةفاقثلا  ىلإ  رظني  سینودأ  لعج  ام  وھ 
ضفرت امنإو   ، بسحو عابتالا  دكؤت  ال  اھنأ ...«  ىلع 

، لوحت ةفاقثلا  هذھ  نإف  كلذبو )  ) ، هنيدتو عادبإلا 
مدقت يأ  نود   ، دئاسلا ثوروملا  لكشلا  اذھب 

نأ يل  ودبي  امك   ، رخآ ریبعتب  نكمي  ال   . يقیقح
اذإ  ، يبرعلا ناسنإلا  عدبيو  ةیبرعلا  ةایحلا  ضھنت 

يبرعلا ركفلل  ةدئاسلا  ةيدیلقتلا  ةینبلا  مدھتت  مل 
اذھ تھجو  يتلا  مھفلاو  رظنلا  ةیفیك  ریغتتو  –

[143] «. هھجوت لازت  الو  ركفلا 
هترظن سینودأ  سسؤي  ةيؤرلا  هذھ  نم  اقالطناو 

ذإ ثارتلاب  ثارتلا  دقن  ىلع  ةمئاقلا  تاذلل  ةديدجلا 
ال  » ةیبرعلا ةفاقثلل  يدیلقتلا  ىنبملا  مدھ  نأ 
امنإو  ، يبرعلا ثارتلا  جراخ  ةلآب  نوكي  نأ  زوجي 
لصألا مدھ  نإ   . هلخاد نم  ةلآب  نوكي  نأ  بجي 

ال نذإ  مدھلا  اذھ   . هتاذ لصألاب  سرامي  نأ  بجي 
وأ يبرعلا  يضاملا  ریغ  ضامب  طابترالا  ينعي 
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ينعي امنإو   ، يبرعلا ثارتلا  ریغ  ثارت  يف  طوقسلا 
يھ  ، رخآ ریبعتب  ةبورعلا  نإ   . اھتاذ هتاودأب  هزواجت 
نوكي نأ  نم  مویلا  يبرعلا  عنمت  يتلا  اھسفن 
دیعي امنإ  همدھي  يذلا  يضاملاف  سمألا  يبرعك 

. [144] « اھتاذ ةبورعلاب  هءانب 
 ».. يھ سینودأ  اھیلإ  لصوتي  يتلا  ةصالخلاو 
ةلازإ بوجوو   ، ةیفلس لك  نم  يبرعلا  ريرحت  بوجو 
نم ءزجك  هیلإ  رظنلاو  يضاملا  نع  ةیسدقلا 
ىلإ رظنلاو   ، اقالطإ ةمزلم  ریغ  ةفرعم  وأ  ةبرجت 

يناسنإلا هرھوج  نأ  ىلع   ، كلذل اعبت   ، ناسنإلا
اثراو هنم  رثكأ  اریغم  اقالخ  هنوك  يف  وھ  يقیقحلا 
قلطنت ثارتلل  ةديدجلا  ةيؤرلا  هذھو   [145] « اعباتمو
ةيرصعلا ةوعدلا  ساسأ  نیب  عمجي  بیكرت  نم 

، ىسوم ةمالس  دنع  حوضوب  هانيأر  نأ  قبس  يذلا 
ةیبرعلا ةفاقثلا  وھو  يعیبطلا  اھراطإ  نیبو 

. فنأتسملا اھراسمب 
ةفیلوتلا هذھ  زربت  ةیجولومیتسبإ  ةيواز  نم 
لیلحت يف  اقمعو  انازتا  رثكأ  ةروصب  ةيدجلا 

مث  ، رصاعملا يبرعلا  ةضھنلا  باطخ  ةینبل  يرباجلا 
لیلحتلا اذھ  داعأ  دقو  هسفن  يبرعلا  لقعلا  ةینبل 

ىلإ هبحاصب  تضفأ  ةروصب  يبرعلا  ثوروملا  ميدقت 
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ةنھارلا ةیبرعلا  تاذلا  نأ   " اھدافم ةیبیكرت  ةجیتن 
دودرو اھتیلاعف  دمتست  اھنأل  اھلالقتسا  دقتفت 

نیتسفانتم نیتنثا  نیتیعجرم  نم  اھلعف 
تاذلا نع  ناتلصفنم  اعم  امھو   ، نیتضراعتمو
ناربعي نیملاع ال  ىلإ  نایمتنت  امھنأ  ينعأ  ةیبرعلا 
امھادحإ  ، مویلا برعلا  ملاع  نع  اقباطم  اریبعت 
ةیناثلاو يمالسالا  يبرعلا  يضاملا  ىلإ  يمتنت 

. يبوروألا لبقتسملاو  رضاحلا  ىلإ  يمتنت 
ةیثارتلا ةیعجرملا   ، نیتیعجرملا نیتاھ  مكحت  نإ 

، ةیبوروألا ةرصاعملا  ةیعجرملاو  ةیمالسالا  ةیبرعلا 
وھ  ، اھاؤرو اھریكفت  هیجوت  يف   ، ةیبرعلا تاذلا  يف 

يخيراتلا لالقتسالا   " ىلإ اھداقتفاب  هینعن  ام 
دیعص ىلع  امك  ركفلاو  يعولا  دیعص  ىلع   ،" ماتلا
نحن انحبصأ  اننأ  ةجرد  ىلإ  كلذو   . لعفلاو كولسلا 
ةيأ يف  ریكفتلا   ، اردان الإ   ، عیطتسن مویلا ال  برعلا 

نیتیعجرملا ىدحإ  لخاد  نم  الإ  اناياضق  نم  ةیضق 
يف انركف  نوكي  نیتلاحلا  اتلك  يفو   ، نیتروكذملا

،" تاذلا  " ودغت يلاتلابو   ، رخآ داو  يف  انعقاوو  داو 
ركف نیب  ةعزوم   ، كولسو ةیلعافكو  ركفك  تاذلا 
نجس نیبو  ریغلا  دنع  وأ  يضاملا  يف  برتغم 

الو ركف  هریغي  ال  يذلا  عقاولا  نجس  وھ  ملظم 
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لالقتسالا قیقحت  لیبسف   " نذإو  . لقع همكحي 
نیجذومنلا نم  ررحتلا  وھ  ةیبرعلا  تاذلل  يخيراتلا 

امھتطلس نم  ررحتلا  - نیتیعجرملا ينعأ  - اعم
[146] " ةیعجرملا  " امھتطلس ةیفلسلا " "

ةقیقح ىلإ  هابتنالا  نكمي  فلس  ام  ىلع  ءانبو   
يبرع موھفم  ىوس  سیل  ثارتلا  نأ  يھ  ةمھم 
هتانوكم نیب  ضقانتلا  همكحي  يوضھن ...« " "
يعولا لخاد  ةیعوضوملا  هتانوكمو  ةيوتاذلا 
هروضح لقث  نیب  ضقانتلا  نھارلا : يبرعلا 

اذھ سامغناو  يبرعلا  يعولا  ىلع  يجولويديإلا 
نع يخيراتلا  يعوضوملا  هدعب  نیبو  هیف  ریخألا 
اذھ ملحي  يتلا  ةرصاعملا  ةيراضحلا  ةظحللا 
هنأ ينعي  اذھ  نإ   . اھیف يعاولا  طارخنالاب  يعولا 

« هلھأل رصاعم  ریغ   ، هسفنل رصاعم  ریغ  ثارت " "
. [147]

نم مھم  يلمع  بناج  حضتي  قایسلا  اذھ  يفو 
فشكي يذلا  وھ  ثارتلا "  " ةظفل مادختسا  بناوج 
اھرابتعاب ةیفرعملا  ةیجولومیتسبإلا  اھتمیق  نع 

تاذلا لبق  نم  ةثدحتسم  ةیبرع  ةفرعم  ةادأ 
امو اھتاءارجاو  ةضھنلا  راسم  نمض  جردنت  ةیبرعلا 
اذھ نأش  نمو  میھافم [148]  . وأ  تاودأ  نم  هتضتقا 
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يضاملا ىلإ  يمتنملا  ثارتلا  نیب  زییمتلا 
ىلع دعاسي  نأ  رضاحلا  ىلإ  يمتنملا  هموھفمو 
بناوج فلتخم  لوانتت  يتلا  ةساردلا  لاجم  طبض 

. ةیثارتلا ةلأسملا 
لصفلا اذھ  يف  ةضھنلا  نع  مالكلا  انب  ىھتنا 

يف ترمتسا  ةیبرعلا  ةراضحلا  ةینب  نإ  لوقلا  ىلإ 
يتلا يدحتلا  بورض  لك  نم  مغرلاب  دوجولا 
تلشو  ، رجحتلاب تبیصأ  دق  تناك  اذإو   ، اھتھجاو

، ةفلتخملا راكتبالاو  عادبإلا  تالاجم  يف  اھفئاظو 
يدیعص ىلع   ، ةیح تیقب  ةینبلا  هذھ  نإف 

دقو  ، ةيروعشلا ةایحلاو   ، ةیعامتجالا تاقالعلا 
ةئبعتلا تالاجم  يف  ماظتناب  اھتيویح  ترھظ 

نم اھردصم  يقتست  تلظ  يتلا   ، ةیسفنلا
. ةكرتشملا رعاشملا  نمو   ، يعمجلا روعشاللا 
يھ ةینغلا  ةيروعشاللا  ةایحلا  هذھ  نأ  مرج  الو 
ةیبرعلا ةيوغللا  ةریخذلا  عاجرتسا  ىلع  دعاس  ام 

كلتب مھءارقو  ءابدألا  دمو   ، ةیسایق ةدم  يف 
، ةءارق  ، ثوروملا عم  فیكتلا  ىلع  ةبیجعلا  ةردقلا 

لاعفألا يھو   ، ةضراعمو ادیلقتو  اقوذتو  اباعیتساو 
يذلا  ، ثيدحلا يبرعلا  بدألا  ةریسمل  خرؤت  يتلا 
ماظعلا مھفالسأ  ةاھاضم  نع  همالعأ  ناوتي  مل 

170 www.jadidpdf.com



اوذملتتي نأ  اوعاطتسا  ذإ   ، مالسإلاو ةیلھاجلا  يف 
ثحبلاو مھدیلقتف   ، مھنع ذخألا  اومتيو   ، مھیلع

نم ال   ، ةرصاعملا ةجاحلا  نم  عبانلا  ديدجلا  نع 
. فالتخالاو زیمتلا  نع  ثحبلا  درجم 

ءادأ نع  يبرعلا  يرظنلا  لقعلا  رخأتي  ملو 
ةيرظن زاجنإ  وحن  هجوتلاب  متھي  مل  هنكل   ، هتفیظو

نم ىوس   ، ةديدجلا ةضھنلا  نع  ةلقتسم  ةیبرع 
ریكفتلا لعف  مدخت  میھافم  داجيإب  همامتھا  لالخ 

كلت حیضوت  لجأ  نم  عسولا  لذبو   ، ضوھنلا يف 
بعشت ىلإ  تدأ  يتلا  حیتافملا  میھافملا 

ىغط يتلا  ةيرظنلا  دوھجلا  مكارتو   ، شاقنلا
. يجولويديإلا عزانتلاو   ، لاجسلا عباط  اھیلع 

طورش دادعإ  يف  امھم  ارود  ثيدحتلا  بعل  دقو 
كلذ دعاسف   ، تاذلا ىلإ  ةیبرعلا  ةرظنلا  ديدجت 
نكل  ، يبدألاو يفاقثلا  ديدجتلا  عونت  ىلع 
يبرعلا ثوروملا  عم  لعافتلا  ةازاومب  حتف  ثيدحتلا 
يبنجألا ثوروملا  عم  لعافتلل  اعساو  اباب  ميدقلا 
ةیمویلا ةیبوروألا  ةایحلا  يف  هلوادت  ىفخأ  يذلا 

مل يتلا  مدقلا  ةفص  هنم  ةیعامتجالاو  ةیفاقثلا 
نیب عاطقنالا  حوضو  مدعل  اھزیمت  برعلا  عطتسي 

. ةقحالتملا ةیبوروألا  لایجألا 
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وھ ةضھنلا  ةيرظن  نع  ثيدحلا  نإف  نكي  امھمو 
ئشانلا يبرعلا  يعولا  نع  ثيدح  عقاولا  يف 

المع هفصو  ىقبي  امك   ، نيوكتلا دیق  ىقبي  يذلا 
نم ةمھمو   ، يتاذلا هبناج  يف  ركفلا  لامعأ  نم 

. ةیعوضوملا هبناوج  يف  ةساردلاو  ثحبلا  تامھم 

: يناثلا لصفلا 
ثار ــ تلا ةر  ــ هاظ

ىلع ثارتلا  موھفم  ىلإ  انرظن  لوألا  لصفلا  يف 
، ةیبرعلا ةضھنلا  ةفرعم  يف  حاتفم  موھفم  هنأ 

لواحن لصفلا  اذھ  يفو   ، هنومضم فيرعت  انلواحو 
ىلع ءوضلا  ءاقلإ  ةلواحمب  ىعسملا  اذھ  ةمتت 
اھفصول ةضھنلا  ركف  هفظو  يتلا  ةرھاظلا 
لقعلاب اھطبرت  يتلا  ةقالعلا  حیضوتو   ، اھفيرعتو

. اھعوضوم اھحنم  يذلا  ثيدحلا  يبرعلا 
ةرھاظ فيرعت  قيرط  ىلع  تابقعلا  ىلوأ  لعلو 

مادختسا لقح  عاستاب  ةقلعتملا  كلت  يھ  ثارتلا 
ةیعامتجالا ةرھاظلا  دیقعتو   ، ثارتلا موھفم 

بعشتو  ، اھیلإ ریشي  يتلا  ةینوناقلاو  ةیسایسلا 
ةرھاظ نأ  ذإ   . ةیفاقثلاو ةيداصتقالا  اھتادادتما 

، ةتوافتمو ةنمازتم  تايوتسم  ىلع  ثدحت  ثراوتلا 
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دارفألا ينعت  امك   ، ةبقاعتملا لایجألا  ينعت  يھف 
. ةرصاعملا ةیبرعلا  تاعمتجملا  اضيأ  ينعتو 
اھلاصفنا عاضوأ  خوسرو   ، ةینطولا لودلا  ءوشن  نإ 
ةیسایسلا ةئزجتلا  ةجیتن  اھضعب  نع  اھلالقتساو 

مجن يذلا  يبسنلا  عاطقنالاو   ، ةیبرعلا نادلبلل 
ایعوضوم اعقاو  تضرف  لماوع  اھلك   ، كلذ نع 

يتلا ةینطولا  تاثوروملا  عم  لماعتلل  اديدج 
ثارتلا ةلسلس  يف  اھماظتنا  ىلع  تظفاح 

ةرمتسملا ةئبعتلا  ببسب   ، ماعلا كرتشملا 
اھدحوت ةدارإو  اھمالحأو  ةیبرعلا  بوعشلا  نادجول 
هبشي نأ  هل  ديرأ  ديدج  يسایس  نایك  نمض 

ةیمالسإلا ةفالخلا  اھتققح  يتلا  ةميدقلا  ةدحولا 
تبستكا اھبوعشو  نادلبلا  هذھ  نأ  ریغ   ، ىلوألا

، ةیموقلا اھتیصخشو  اھثارت  ىلإ  ةديدج  ةرظن 
، ةینطولا ةيرطقلا  ةلودلا  عورشمب  طبترت 

. ةصاخلا هتیجیتارتسابو 
ةادأ هرابتعاب  موھفملا  نیب  ةقیقدلا  ةقالعلا  هذھ 
ایعقاو ىطعم  دعت  يتلا  ةرھاظلا  نیبو  ةفرعم 
ضرع ضارغألو   ، لصفلا اذھ  عوضوم  يھ  ایبيرجت 
انلواح ةیعامتجالا  تالاكشإلا  نیب  ةقالعلا  رھاظم 
ةرھاظلا ةساردب  موھفملا  ةسارد  طبر  انھ 
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. ةیخيراتلا اھروذجو  ةیفاقثلا  ةیعامتجالا 
، ةیئارجإلا موھفملا  ةعیبط  نإ  لوقلا  لفانلا  نمو 

دعاست ةلیسو  هنم  نالعجي   ، ةفرعملا يف  هرودو 
لیثمتل صیلقتلا  ةیلآ  ىلإ  ءوجللا  ىلع  لقعلا 

نم صیلقتلا  زاجنإ  دعب  هنكمتو   ، ءایشألا صئاصخ 
ةرھاظلا امأ   . ماھفإلا ةطاسوب  عیسوتلا  قیقحت 

نوناق تایلجت  يبيرجتلا  عقاولا  يف  لثمت  اھنإف 
فصولاب هیلع  فرعتلا  لاح  يف  انلعجي –  يعیبط 

يذلا قطنملا  فشتكن  بیكرتلاو –  لیلحتلاو 
مھف ىلع  اندعاسيو   ، ةیحلا اھتكرح  مكحي 
ىلإ عمتجم  نم  فلتخت  نأ  نكمي  يتلا  اھنیماضم 
نيابتلا دودح  دعبأ  اھتایلجتب  غلبي  دق  افالتخا  رخآ 

. ضقانتلاو
تایطعم ىلع  فرعتنو   ، ةلیسولا مھفن  يكلف 

انب نسحي  اھتفیظوو  اھرود  ةیمھأو  اھنيوكت 
، اھرصانعو  ، مألا ةرھاظلا  تانوكم  نع  ثحبلا 

سردلاب اھلوانتن  يذلا  عمتجملا  يف   ، اھتایصوصخو
ال ثارتلا  ةرھاظ  لصفلا  اذھ  لوانتي  كلذل   ، هنمض

ناھذألا ةئیھتل  لب   ، اھفصوو اھیلع  فرعتلا  دصقب 
وھ صوصخم  لقح  نمض  هموھفم  ىلع  فرعتلل 

. يبدألا دقنلا  لقح 
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ةیبرعلا ةضھنلا  عقاوب  تطبترا  ثارتلا  ةرھاظ  نألو 
رضاحلا ةقالع  سابتلا  ىلإ  كلذ  ىدأ  دقف   ، دقعملا
عادبإلا تایلآب  ثارتلا  ةروص  طالتخاو   ، يضاملاب

نأل  ، اھنم ةيدقنلا  ىتحو   ، ةیبدألا صوصنلا  جاتنإو 
ناك نيرصاعملا  برعلا  نادجو  يف  خيراتلا  روضح 
ربع ةلقتنملا  رعاشملا  دقوت  ءارو  سیئرلا  لماعلا 
ءارج نمو   ، هوحن ةئشانلا  كلتب  اھطالتخاو   ، ثارتلا
ىلع دعاس  يذلا  ضومغلا  أشن  سابتلالا  اذھ 

اططخمو ریكفتلا  يف  ةقيرط  ةيوضاملا  لعج 
نییثارتلا [149] . نم  نيرصاعملا  ضعب  دنع  كولسلل 

ةرھاظلا ةعیبط 
، هیلإ ةجاحلا  لاكشأو   ، ثارتلا رصانع  ددعتت 
اضيأ ددعتت  كلذبو   ، عقاولا يف  هروضح  رھاظمو 
هتفیظو اھرفاضتب  فلؤت  يتلا  ةیئزجلا  هفئاظو 
ثارتلا تلوانت  يتلا  تاساردلا  تددعت  دقو   ، ةماعلا
ةیفرعملا اھتاياغو  اھجھانمو  اھتاعوضوم  ددعتب 

هذھ نأ  ىلإ  ةراشإلا  نكمي  هنأ  ریغ  ةیملعلاو 
تايوتحم ثارتلل «  نأ  ىلع  قفتت  داكت  تاساردلا 
ةیعامتجالا رطألا  فالتخاب  فلتخت  فئاظوو 

ةصاخلا ةیخيراتلا  لحارملاو  ةیفاقثلا  تاھاجتالاو 
ریبكلا فالتخالا  اذھ  لعفبو   [150] عمتجم »  لكب 
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تلواح يتلا  تافینصتلا  فلتخم  نیب  زییمتلا  نكمي 
، ةتوافتملا ثوروملا  روضح  رھاظم  نیب  زییمتلا 

ةیتآلا عاونألا  يف  ةماع  ةروصب  اھلامجإ  نكمي  يتلا 
:

دیلاقتو قالخأك  يأ  ءابآلا " ةنسك   " ثارتلا – 
. ةعامجلا اھب  نمؤت 

اھطبنتسا عئارشو  ماكحأ  نم  راطإك  ثارتلا  - 
نیفلكملا عیمج  اھل  عضخيو  نودھتجملا  ةمئألا 
ةمصعلا لھأ   " و ةعامجلاو " ةنسلا  لھأ  "

". ةلادعلاو
ةیبعش ةیبيرجت  ةیلمع  تامولعمك  ثارتلا  -"
لامعألاو فرحلا  ةسرامم  يف  دارفألا  اھثراوتي 

. ةيودیلا
ةصاخ ةیملع  ةيركف  ةیبدأ  ةعومجمك   " ثارتلا -
ثارتلا نع  فلتخت  ةملاعلا  ةیندملا  تاقبطلاب 

". يوفشلا يبعشلا 
هب ملحت  امل  ةرربم  يضاملل  تاروصتك  ثارتلا  - 

[151] ". اھلبقتسمو اھرضاحل  ریھامجلا 
زیمن نأ  روكذملا  فینصتلا  ىلع  ادامتعا  اننكميو 
نم امكارت  هیف  ىرت  ثارتلا  ىلإ  ىلوأ  ةرظن 
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ةمظنألاو راثآلا )  ) تامولعملا مضت  يتلا  تایطعملا 
ةرظنلا ىرت  امنیب  اھل  خرؤن  نأ  لبقت  يتلا  براجتلاو 
يذغت ةحومط  ةیلایخ  ةروص  ثارتلا ...«  يف  ةیناثلا 

ةیصخشلا نع  عافدلل  يعامتجالا  يبرعلا  لایخلا 
« رامعتسالا طوغضب  ةددھملا  ةیمالسإلا  ةیبرعلا 

[152]

ةرھاظل ةبكرملا  ةعیبطلا  نازربت  ناترظنلا  ناتاھو 
ماعلا يناسنإلا  عباطلا  اضيأ  نازربت  امھنكل   ، ثارتلا

نم ةعومجم  لك  ةایح  عبطت  يتلا  ةرھاظلا  هذھل 
ةيراضحو ةیخيرات  ةيوھ  اھل  ةيرشبلا  تاعومجملا 

، ةلقتسملا ةصاخلا  اھتفاقث  اھلو   ، ملاعملا ةحضاو 
ىلإ ةجرد  نم  دعصت  نیح   ، ةيرشبلا نأ ..«  ذإ 
نم لقتنتو   ، يعامتجالا مدقتلا  ملس  ىلع  ىرخأ 
عفرأ  ، ىرخأ ىلإ  ةیعامتجا  ةيداصتقا  ةلیكشت 

ةلیكشتلا راطإ  يف  مامألا  ىلإ  ریستو   ، اھنم
امنإو  ، ةرم لك  ديدج  نم  اھتفاقث  ينبت  ، ال  ةینعملا

. [153] « ةفلاسلا تازاجنإلا  ىلإ  دنتست 
ىلإ ثارتلا " ةرھاظ  حالطصا "  نومضم  ریشي 

ةميدقلا داوملا  فلتخمل  ينیعلا  يداملا  روضحلا 
مھفالسأ نم  نيرصاعملا  برعلا  ىلإ  تلآ  يتلا 

اذھ میسقت  سردلا  قلطنم  نم  نكميو   ، ىمادقلا
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مضي لوألا  نيرھظم : وأ  نیمسق  ىلإ  روضحلا 
 " فالسألا اھزجنأ  يتلا  تاثوروملا  ةلمج 
تیقبو  ، ةبقاعتملا لایجألا  اھتثراوتو  نورخأتملا "

وأ ةقيرطب  ةلمعتسمو   ، ةدوجوم كلذ  ببسب 
اھیمدختسم دنع  اھیلإ  ةجاحلا  تلظ  ذإ   ، ىرخأب

كلت روھظ  بابسأو  رھاظم  تفلتخا  نإو   ، ةمئاق
امأ  . مھریغ نم  رثكأ  مھيدل  رھظت  نمو   ، ةجاحلا
يتلا تاثوروملا  كلت  لمشیف  يناثلا  رھظملا 
ةضھنلا لعف  سسأ  يذلا  لیجلا  اھفشتكا 

ىدل اھنع  بیقنتلا  يف  هعسو  لذبو   ، ةیبرعلا
میمعت لیبس  يف  اداج   ، هفالسأ نم  نیمدقتملا 
جذامن جاتنإل  ریياعمو  امیق  اھنم  العاج   ، اھلوادت

اھمھلتست [154] . وأ  اھلثامت 
نأو  ، تاثوروملا كلت  ددعتت  نأ  يعیبطلا  نم  ناكو 
كلذ رثأب  فلتختف   ، ةددعتم روصع  نم  ىقتست 
ةھج نم  توافتتو   ، تاثوروملا كلت  ةعیبط  ددعتلا 
ظحي مل  فالسألا  هفلخ  ام  نإ  لب   . ةیفیكلاو عونلا 
ةضھنلا رصع  ناسنإ  مامتھا  نم  ردقلا  سفنب  هلك 

نم نوكم  لك  ىلإ  هتجاح  تفلتخا  ذإ   ، يبرعلا
فالتخاو  ، فادھألاو  ، عفاودلا فالتخاب   ، هتانوكم

ضعب بستنت  نأ  ابيرغ  نكي  ملف   . روصتلا برضأ 
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روصع ىلإ  ةیبدألا  صوصنلا  لثم  تاثوروملا  هذھ 
اھضعبو يومألاو  يلھاجلا  نيرصعلا  لثم  ةميدق 
دھعلا دعبي  مل  امنیب   ، يسابعلا رصعلا  ىلإ  رخآلا 

يكولمملا نيرصعلا  نم  رثكأ  ىلإ  اھنم  رخآ  مسقب 
. ينامثعلا وأ 

يذلا رصعلا  تاثوروم  نإف  لیثمتلا  لیبس  ىلعو 
دنع اھیلإ  ةجاحلا  لقت  طاطحنالا  رصعب  تعني 
ميدقلا بدألا  صوصن  عم  ةنراقملاب  نییئایحإلا 

اھیلإ ةجاحلا  تزرب  دقف  كلذ  عمو   ، اھركذ فلاسلا 
رعشلا ةكرح  ىدل  ترھظ  امدنع  ديدج  نم 
ةيرعش نیب  ةيدقنلا  ةنراقملا  ىلإ  ةجاحلا  ثيدحلا 
فعضلا رصع  صن  ةيرعشو   ، يئایحإلا صنلا 
يبرعلا صنلا  ةعیبط  ىلإ  نیتيرعشلا  الك  ةفاضإو 
ةایحلا تایضتقم  نع  لزعمب  اھیلإ  اروظنم   ، ةیبدألا
عباطلا تاذ  ةیفرظلا  اھتارابتعاو  ةیعامتجالا 
. ةیسفنلا وأ  ةیموقلا  اھنم  ءاوس  يجولويديإلا 
ةيدام ةميدق  تاثوروم  دوجولا  ىلإ  ترھظ  اذكھو 
ترثأتو ةینھذلا  سانلا  ةایح  يف  ترثأ  ةيونعمو 
اھیلإ تاثوروملا  كلت  ومدختسم  رظن  دقلو   ، اھب
ساسأ ىلعو   ، مھتزایح يف  لخد  كلم  اھنأ  ىلع 
فرصتلا اوأدب   ، يسفنلاو يعامتجالا  عضولا  كلذ 
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ةفاضإلاب تناك   ، ةروكذملا تاثوروملا  نأ  ریغ   . اھیف
ةمیق تاذ  ةیفرعملاو  ةینفلا  ةیملعلا  اھتمیق  ىلإ 
ىلإ يمتني  يذلا  زمرلا  ةمیق  يھ  ةینادجو 
تسرام ةفصلا  هذھبو   ، مھاركذ دیعیف  فالسألا 

ءالؤھ ىلع  ةرثؤم  ةیسفنو  ةيونعم  ةطلس 
اھنم اوریعتسي  نأ  اوكشوأ  نيذلا  نیمدختسملا 
ىلإ ىدأ  ام  وھو   ، ةيزمرلا مھتموظنم  تاموقم  لك 
يمتنت ریطاسأو  زومر  راكتباو  عنص  رمأ  لافغإ 

. رضاحلا عقاولا  ىلإ  ةیلك  ةروصب 
تاثوروملا كلت  نم  لعج  عضولا  اذھ  نأ  امك 

نمیھت يتلا  ةداملا  ىرخأب –  وأ  ةقيرطب  ةریثألا – 
اھب راس  يذلا  رمألا   ، ةیلایخلا مھتموظنم  ىلع 
نم الدب   ، ریكذتلل ةیلآ  ىلإ  ةلاحتسالا  قيرط  يف 
وأ نامزب  ةدیقم  ریغ  ملاوع  ىلإ  اھباحصأ  لمحت  نأ 
رصحي نأ  ریكذتلا  ىلع  دامتعالا  كشوأ  دقو   ، ناكم
رضاحلا نأ  اصوصخ   ، بالتسالا ةرئاد  يف  هباحصأ 
لوحت امنإو   ، يبرعلا لقعلل  احیسف  انادیم  دعي  مل 
ةنمیھ هیلع  رخآلا  ةنمیھ  لعفب  داعم  طیحم  ىلإ 

ضحدت [155] . داكت  ال 
يف ثارتلا  ةرھاظ  تمسترا  وحنلا  اذھ  ىلعو 
لثمت ةمسار  اھرابتعاب  نيرصاعملا  برعلا  ةایح 
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، ةھج نم  يوضھنلا  يبرعلا  ناسنإلا  نیب  لدجلا 
، ةلباقم ةھج  نم   ، ميدقلا يبرعلا  يفاقثلا  ثرإلاو 
، هنویعب ثارتلا  ىلإ  رظني  يبرعلا  ةضھنلا  ناسنإف 

مھراكفأ رمتست  ءالؤھف   ، اضيأ هفالسأ  نویعبو  نكل 
راثئتسالا يف  مھریكفت  جھانمو  مھتاروصتو 

هزاھج نمضو   ، هسفن لخاد  لضفم  ناكمب 
وأ هنم  ةفرعمب   ، نطابلاو هنم  رھاظلا   ، يلقعلا

. ةفرعم نودب 
ثوروملا لقن  ىرج  فورظلا  هذھ  نمضو 

ةایحلا ىلإ  ةفلتخم  قرطب  يبرعلا  يفاقثلا 
ةیلمع بناوج  ضعب  زیم  دقو   ، ةرضاحلا ةیبرعلا 

نأ نكمي  ضومغلا  نم  ریبك  ردق  ةروكذملا  لقنلا 
روصقلا رھظم  نم  ةیلمعلا  هذھ  هتفرع  امب  رسفي 

تاعوضومل ةبسنلاب  نأشلا  ناك  امك  هيوشتلاو 
، نيرخأتملا رداصم  نع  تلقن  يتلا  ىلوألا  نورقلا 

تاعوضوملل ةبسنلاب  مت  امك  يئزجلا  لقنلا  وأ 
ءازجأل يفرحلا  لقنلا  مث   ، اھتارصتخم تلقن  يتلا 
اھريدقت بعصلا  نم  ناك  يتلا  ثوروملا  اذھ  نم 
ةموظنملا ىلع  فرعتلا  لبق  ةحیحص  ةقيرطب 

ترھظ يتلا  طورشلا  وأ   ، اھیلإ يمتنت  يتلا 
عوضوم ىحضأ  يثارتلا  صنلل  اذھ  لثمف   ، اھنمض
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نودو  ، اھصحفو هرداصم  عیمجب  ماملإلا  لبق  ةفرعم 
تاقوأ يف  قباسلا  هلقانت  عفاود  ىلع  فرعتلا 
فورظو  ، ةصوصخم ةعیبط  اھنم  لكل  ةدعابتم 

ةزیمم [156] .
يلوادتلا عباطلا  نیب  ثارتلا  ةرھاظ  تعمج  دقو 

عقاولا رھاوظ  نم  ةرھاظ  اھنم  لعجي  يذلا 
ةیفرعملا اھتعیبط  نیبو   ، رصاعملا يوضھنلا 

يأ ةیخيرات  رصانع  تاذ  اضيأ  اھرابتعاب  ةصلاخلا 
ال يتلا  خيراتلل  انتفرعم  قایس  نمض  سردت  اھنأ 
وأ  ، هسفن خيراتلا  كلذل  اليدب  نوكت  نأ  نكمي 

اھلاوحأ لضفأ  يف  اھنإ   ، هل ةقباطم  ةخسن 
خيراتلل يوضھنلا  يبرعلا  لقعلا  روصت  لثمتس 
هتلئسأ نع  بیجي  امب  هءانب  داعأ  نأ  دعب   ، يضاملا
ةیسفنلا هعفاودو   ، ةیفرعملا هتاجاحو  ةصاخلا 

ةیجولويديإلاو [157] .
نأ هنأش  نم  يذلا  وھ  بابسألا  هذھ  لمأت  نإ 
نع لؤاستلا  ىلإ  ثارتلا " ةرھاظ   " سراد دوقي 
ىلع هتردق  هغلبت  نأ  نكمي  يذلا  يلمعلا  ىدملا 
نع فشكلاو   ، ةیعوضوم ةقيرطب  ةرھاظلا  ةفرعم 

: نیسیئرلا اھيرصنع  نیب  ةدتمملا  تاقالعلا 
، ةلباقملا ةھجلا  نم  ثرإلاو  ةھج  نم  ناسنإلا 
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هعقاوو هرصع  طورش  هب  طیحت  رصعلا  ناسنإف 
مھل فالسأ  جوتنم  وھف  ثرإلا  امأ   ، ةنھارلا

، مدقلا يف  لغوملا  مھنمزب  ةطبترملا  مھتیصوصخ 
عبنت لاؤسلا  اذھ  ةیمھأ  لعلو   . هطورشو هثادحأبو 
دعي يذلا  ثراولا  تاذ  جراخ  ثرإلا  روصت  ةبوعص  نم 
ثارتلا ةرھاظف   ، هسفن ثارتلا  دوجول  ايرورض  ابیقر 

يھ تحضأ  رضاح  ناسنإ  اھدصر  ىعسمب  ضھني 
. صاخلا هیعو  ماظن  نم  ًءزج  اھسفن 

ىلإ انب  دوعي  لاؤسلا  اذھ  نأ  حضاولا  نمو 
: لئاقلا تارھاظلا  لوح  يجھنملا  لرسوھ  لؤاست 

ادمتسم يقیقح "  " كانھ نوكي  نأ  نكمي  فیك  "
ثحبلا وحن  انب  عفدي  يذلا  رمألا  ؟ " ةیتاذ ةیلمع  نم 

، يدصقلا تاذلا  يعو  نیب  ةقالعلا  ةعیبط  نع 
نم ةوجرملا  ةدئافلا  لعلو   . اھتاذ يف  ءایشألا  نیبو 
فرعت نم  هرفوي  نأ  نكمي  ام  يھ  ثحبلا  اذھ  لثم 
ظحالملا نیب  ةقالعلا  ماظن  ىلع  يبسن 

يف وھ  ةقالعلا  هذھ  ىلع  فرعتلا  نأل   ، ةرھاظلاو
نیبت  ، ةیلیثمت ةمسار  نع  ةرابع  ةیلمعلا  هتقیقح 

، ةفراعلا تاذلا  ىلع  ثوروملا  رصنع  ریثأت  دودح 
تاذلا ءامتنا  ةقيرط  هسفن  تقولا  يف  نمضتتو 

. اھعوضوم ىلإ  ةفراعلا 
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نمكيو  ، ةبكرم ةیناسنإ  ةرھاظ  ثارتلا  ةرھاظ  نإ 
لكو  ، تاذلاب اذھ  اھعضو  يف  اھدیقعت  بابسأ  دحأ 

ةرورضلاب فنصت  ةرھاظلا  هذھ  لوانتت  ةسارد 
ماظنو تاذلا  نم  لعجت  يتلا  تاساردلا  نمض 
ناكمإ يفني  ال  اذھ  نأ  ریغ   ، اھل اعوضوم  اھیعو 
ارصنع هرابتعاب  ميدقلا  ثوروملا  ىلإ  رظنلا 

نع يبسنلا  لالقتسالا  نم  عونب  عتمتي  الصفنم 
اعوضوم هرابتعاب  يأ   ، رصاعملا [158]  ناسنإلا 
نأشلا وھ  امك   ، هتظحالمب موقي  نمع  الصفنم 

ثیح  ، ةیقارشتسالا تاساردلاب  قلعتي  امیف 
تاذ اھب  علطضت  ةظحالم  عوضوم  ثارتلا  حبصي 

. هنع ةلصفنم 
ةیحانلا نم  ادیفم  حبصي  قبس  ام  ىلع  افطعو 
عوضوم ةرھاظلا  دودح  طبضب  مایقلا  ةیجھنملا 

لجأ نمو   . اھتعیبطو اھرصانع  ديدحتو   ، ةساردلا
، عمتجملاو ةرھاظلا  نیب  طبرلا  ىخوتنس  كلذ 

ةساردلا يلقح  نمض   ، خيراتلاو ةرھاظلا  نیبو 
لقح لثمي  يذلا  يبدألا  لقحلا  امھو : نیمزالتملا 
لقحلاو  ، ةینفلاو ةیبدألا  فراعملا  جاتنإو  قیبطتلا 

ناكو  ، روصتلاو ریظنتلا  لقح  لثم  يذلا  يدقنلا 
. مكحو ةءارق  لقح 
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نم ائیش  نمضتي  يجھنملا  ديدحتلا  اذھ  نكل 
لصفلا اذھ  نأ  ریغ   ، طیسبتلاب يحوي  يذلا  لصفلا 

، ةیجوغادیبلا اھضارغأو  ةساردلا  لاجمب  دودحم 
يبرعلا عقاولا  يف  نرتقت  ثارتلا  ةرھاظ  نأ  كلذ 

يف ةسرامملا  ةطلسلا  نم  عاونأب  رصاعملا 
اھلعجي ام  وھو  ةلودلا  يف  امیس  الو   ، عمتجملا
عقاولا يف  قیمع  روضح  تاذ  ةديدع  الوقح  قرتخت 

. عمتجملا ةینب  فلؤت  يتلا  تاقالعلاو   ، يعامتجالا
ثارتلا ةرھاظ  نیب  اقیثو  طابترالا  رھظيو 

، ةرسألاو ةلودلا  لثم  ةیعامتجالا  تاسسؤملاو 
يف اقیمع  طابترالا  اذھ  رھظي  امك   ، ةسردملاو

، تایجولويديإلا ءانب  لاجم  يفو   ، ةینيدلا ةایحلا 
ىلع رثؤي  ام  وھو   ، ةیسایسلا دئاقعلل  ریظنتلاو 
ةرظنلا تناكأ  ءاوس  اھھیجوتو  تاسایسلا  روصت 
عزانتلا [159] . وأ  طبارتلا  ةيواز  نم  ثارتلا  ىلإ 
اھرصانعو ثارتلا  ةرھاظ  تانوكم  تماد  امو 

درفلا ةایحب  لصتي  ام  مظعم  يف  لخدتت 
نيدایم ىلع  ىرخأب  وأ  ةروصب  رثؤتو   ، ةعامجلاو
ةلواحم لك  نإف   ، يسایسلاو يعامتجالا  طاشنلا 

ىلع فوقولاو   ، اھرھاظم لزع  فدھتست 
نم ءزج  دقنلاو  بدألا  يلقح  يف  اھتاقیبطت 
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ىلإ يمارلا  ةساردلا  هذھل  سیئرلا  ىعسملا 
. يتاذ عباط  تاذ  ةرھاظلا  دیقعت  كیكفت 

ةلحرملا يبرعلا : ثارتلا  فاشكتسا 
ةیبوروألا

يبوروألا فرعتلا  تایلمع  ىلوأ  فنصن  نأ  نكمي 
وھ يبرغ  يفرعم  طمن  نمض  يبرعلا  ثارتلا  ىلع 
ةفرعم نم  طمنلا  اذھو   ، ملسملا رخآلا "  ةفرعم  " 

نم انريدقت –  يف  مھدنع –  فلتخي  ملسملا  رخآلا 
بابسأ درن  نأ  نكميو   ، ىرخأ ىلإ  ةینمز  ةلحرم 

تاذ ةیخيراتلا  ثداوحلا  ضعب  ىلإ  فالتخالا  اذھ 
ةوبنلا رصع  يفف   . ينيدلا وأ  يسایسلا  عباطلا 
مسر اعابطنا  مھسفنأ  نع  نوملسملا  ىطعأ 

تاحوتفلا نكل   ، ةیناسنإ ةروص  نییبوروألا  دنع  مھل 
ةالصلا هیلع  لوسرلا  ةافو  دعب  ترمتسا  يتلا 
ةروصلا كلت  رییغت  يف  اھلمع  لمعت  تأدب  مالسلاو 

ام ردقب  هنأ  وھ  ظحالملا  نكل  ةیجيردت  ةروصب 
 – نيرخأتملا نیملسملا  نیحتافلا  ةروص  تفلتخا 

نیحتافلا ةروص  نع  ضعبلا –  مھضعب  ىدل  ىتح 
نییبوروألا وحن  مھنع  تلقتنا  ام  ردقب   ، لئاوألا

ةروصلا كلت  نع  افالتخا  رثكأ  ةروص  رصانع 
ةيداعملا ةروصلا  حمالم  تأدبو   ، ىلوألا ةیناسنإلا 
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. ائیشف ائیش  جيردتلا  ىلع  لكشتت 
يتلا ةنحاطلا  بورحلا  نأ  دعبتسملا  نم  سیلو 
تمھاس ایقيرفإ  لامش  يف  حتفلا  ةلحرم  اھتفرع 

ىلإ برعلا  ةروص  لقن  يف  ىرخأب  وأ  ةروصب 
ئدابملا نع  اھب  دعتبي  امب  مھنع  دعبألا  نییبوروألا 
قباطتت اھلعجيو   ، مالسإلا ةلاسر  اھتلمح  يتلا 
قارعألا ءاقل  لعفب  تنوكت  يتلا  ةفاقثلا  عم  رثكأ 

اذھو ءاقللا  كلذ  هفاضأ  امو   ، تاراضحلا لخادتو 
يتلا ةمیظعلا –  نیملسملا  ةفاقث  ىلإ  لخادتلا 

نم راھدزالاو –  عسوتلا  لحارم  جوأ  يف  تناك 
. دیقعت نم  اھیلع  هافضأ  امو   ، داعبأ

مل نییبوروألا  دنع  نیملسملا  برعلا  ةروص  نكل 
عقاولا يف  ثدحت  امك  يأ  يھ  امك  لبقتست  نكت 
لئاسوب مھتفاقثو  اھباحصأ  اھثبي  امكو  يبيرجتلا 
ةیبدألاو ةینيدلاو  ةیسایسلا  ةديدعلا : اھریبعت 

ءالؤھ نكي  مل  ذإ   ، ةيداصتقالاو ةینارمعلاو  ةینفلاو 
طرخناو  ، ةیحیسملا اوقنتعا  نيذلا  نویبوروألا – 

 – اھتفاقثو  ، يفرعملا اھماظن  نمض  مھیعو 
ئفاكي يذلا  يفاقثلاو  يفرعملا  ماظنلا  نوكلمي 
ةديدج ریبعت  لئاسوب  مھبطاخي  اروطتم  اماظن 
تلباق يذلا  لماشلا  رایھنالا  لعلو   ، مھنع ةبيرغ 
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مالسإلا ةلاسر  ةیطنزیبلا  ةيروطاربمالا  هب 
اذھل رھظم  غلبأ  وھ  تغابملا  عيرسلا  اھموجھو 
يف ذإ   ، ةأجافملا رثأ  ببسب  ناك  يذلا  زجعلا 

ايركسع اھرمأ  مسحت  ةطنزیب  تناك  يذلا  تقولا 
نوملسملا حتف   ، سرفلا نیيدیلقتلا  اھموصخ  عم 

يھ امامت  فلتخم  عون  نم  ةكرعم  اھھجو  يف 
هماوق ديدج  يملاع  ماظنب  رشبت  ةلاسر  عورشم 
هجو يف  ةفاقثلا  ةكرعم  تناكف   ، ناميإلاو ركفلا 

. برحلا
الو  ، ةمئالملا لئاسولا  نویبوروألا  دجي  ملو 

فرعتلاو ةلاسرلا  هذھ  ةرفش  كفل  يفاكلا  تقولا 
ضھني ناك  يذلا  يفاقثلا  زاھجلا  ةیلآ  ىلع 

يف هتیمھأ  لماعلا  اذھل  ناكو   ، اھلیغشت ةمھمب 
يف ةضماغلا  ملسملا  رخآلا  ةروص  رصانع  ديدحت 

ةفالخلاو ةوبنلا  رصع  ةلحرم  يھ  ىلوأ  ةلحرم 
ةلحرم يف  ةفیخم  ةروص  ىلإ  تلوحتو   ، ةدشارلا

، ناقلبلل ينامثعلا  حتفلا  ىتح  تدتما  ةقحال 
ةیبیلصلا بورحلا  ةرخأتملا –  اھلحارم  يف  حبصتل 
ةسینكلا لخدت  دعب  ةدقاح  ةیئادع  رامعتسالاو – 
يبرعلا ةروص  اھھیجوتو  اھب  ةطبترملا  ةطلسلاو 
فادھأ باسحل  يبوروألا  ناسنالا  دنع  ملسملا 
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. رامعتسالا
تافاقث ءوشن  ىلع  عارصلا  وج  دعاس  دقو 

نم عون  يھو   ، ىرخألل اھادحإ  ةداضملا  ةوادعلا 
ةیئادعلا رعاشملا  ةئبعت  ىلع  ةینبملا  ةفاقثلا 
ةھوشم ةیتاذ  تاروصت  ءانب  لع  ةرداقلا   ، ةیلبقلا
تامسار لامعتسا  میمعتو   ، رخآلا ةروصل 
اھلامعتسال ةزھاج  ةیئادع  ةیبلس  تاھیشیلك ) )

. ةفرعم تایطعم  اھتفصب 
ةروص نم  يبسنلا  نییبوروألا  بارتقا  ةيادب  لعلو 
يتلا كلت  يھ  ةیعوضوملا  ملسملا  يبرعلا 
لامعألا ضعب  ةمجرت  ىلإ  ةجاحلا  نم  تقثبنا 

يف ةدئاف  نم  اھلامب  نییبوروألا  ضعب  عنتقا  يتلا 
ثدح ام  وھو   ،( بطلا  ) ملعلاو  ، ركفلا تالاجم 
ةجردب امبرو   ، ةصاخ ةروصب  سلدنألا  يف  ایلمع 
وسنوفلأ لوخد  دعب  ذإ   ، ایلاطيإ يبونج  يف  لقأ 
ةرطیسو ماع 1085م،  ةلطیلط  ةنيدم  سداسلا 

ىلع كلذ  لبق  يدنمرونلا  لیفت  وھ  يد  رجور 
نییبوروألا ناكمإب  حبصأ  ةنس 1060 م [160]  ةیلقص 

نع ةیبرعلا  تاطوطخملا  يف  ثحبلا  نییحیسملا 
. ةعیبطلل ةیعوضوملا  ةفرعملا 

میظع يركف  عاعشإ  زكرم  ةلطیلط  تناك  دقل 

189 www.jadidpdf.com



ىلإ نییحیسملا  ةزوح  يف  اھلوخد  ىدأ  دقو 
برعلاب ةفرعملا  نم  عون  نيوكت  ىلع  ةدعاسملا 

نم نیمجرتملاب  اھلیصحت  يف  نیعتسا  مھثارتو 
نكل نیملسملا [161]  ضعبو  دوھیلاو  نیبرعتسملا 
اینابسإ يف  ّنوك  نم  لوأ  وھ  رقوملا  سرطب 

نم ةلسلس  ةمجرتب  تضھن  ةمجارتلا  نم  ةعامج 
تیمس ةعومجم  نمض  ةیبرعلا  صوصنلا 
مامتھالا هذھ  ةرمث  نكل   ، كینولك [162]  ةعومجم 
ةفسلفلا وحن  نویبوروألا  هجتا  نأ  دعب  الإ  جضنت  مل 

يتلا انیس  نبا  ةعوسوم  لقن  لمكتساو   ، ملعلاو
ةمجرتب عارسإلا  ىلإ  ايوق  اعفاد  اھجاور  ناك 

نيرخآ [163] . ةفسالف  لامعأ 
هجو يذلا  رمألا  نییبوروألا  ةجاح  تروطت  دقل 

، ةفسلفلاو قطنملا  وحن  ةمجرتلاو  لقنلا  ةیلمع 
لثم برعلا  وطسرأ  حارش  رابكب  مامتھالا  درطاو 
تایلمع يف  لقنلا  ةیكرح  تمھسأف   ، دشر نبا 

نم ریثك  يف  كلذ  تبقعأ  يتلا  ةئیطبلا  ریغتلا 
مل برعلا  رود  نإ  لوقلا  نكمي  كلذبو   ، ابوروأ ءاحنأ 
ثارتو ةثيدحلا  ابوروأ  نیب  طسوتلا  ىلع  رصتقي 
قحب اوعلطضا  برعلا  نإ  لب   ، نیینانویلا اھفالسأ 

هتیبرتو [164] . برغلا  میلعت  ةمھمب 
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ةطیسولا روصعلا  نأ  ایخيرات  فورعملا  نمو 
ةمكحلا نیب  قیفوتلاب  امیظع  امامتھا  تدھش 

نیبو  ، نیملسملا دنع  لاحلا  ناك  امك  ةعيرشلاو 
اموت سيدقلا  نع  فرع  امك  ةفسلفلاو  نيدلا 
يف رظنلا  ةداعإ  ىلإ  ىدأ  يذلا  رمألا   ، ينيوك

ةفسالفلا ةجاح  ساسأ  ىلع  ةفسلفلا  عوضوم 
كلذ ىلع  ءانبو   ، رصعلا كلذ  يف  مھتاعمتجمو 
نإ  ، ةفسلفلا خيرات  ةيواز  نم   ، لوقلا نكمي 

ساسأب نيدت  ةطیسولا  ةیسردملا  ةفسلفلا 
يفاقثلا برعلا  ثارت  ریثأتل  هتھجوو  اھمامتھا 

. لوقنملا يملعلاو 
ترھظ يتلا  ةيدشرلا  ةكرحلا  نإ  لوقلا  نكميو 
ةدمل اھب  رثأتو   ، ةیبوروألا تاعماجلا  ةذتاسأ  نیب 
ىلع ّنیب  رثأ  اھل  ناك   ، مھتذمالت نم  ریثك  ةليوط 
وحن جيردتلاب  ةھجوتملا  تاعزنلا  نم  عون  روھظ 
هباجت تلظ  ةریخألا  هذھ  نأ  ملعلا  عم   ، ررحتلا
فیفختلا ىلإ  اھیعس  لیبس  يف  ةمج  بعاصم 

ملعلاو ةفرعملا  ملاع  ىلع  ةسینكلا  ةطلس  نم 
يتلاو رجیس  اھأدب  يتلا  ةكرحلا  هذھ  »... و ذئنآ 
نوعفادمو ةاعد  اھل  ناك  ةینیتاللا  ةيدشرلاب  فرعت 

يف تام  يذلا  يساد  هد  يسيوب  لثم  نوزراب 
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ام لثم  هیلع  مكح  يذلا  لفین  هد  هیینربو   ، هنجس
ىتح ةكرحلا  هذھ  ترمتساو   . رجیس ىلع  مكح 
نع عفادو   . نودناج هد  ناج  عم  رشع  عبارلا  نرقلا 

، ایلاطيإ يف  اوداب  ةعماج  ةذتاسأ  ةكرحلا  هذھ 
رشع سداسلا  نرقلا  ىتح  ةكرحلا  ترمتساو 
مامأ ( 1631-1552  ) ينینوميرك رازیس  لثم  امدنع 
لاوقألا الئاق : ددري  كفنا  امف   ، شیتفتلا ةمكحم 

[165]  «. نيدلا لاجر  نم  ةقیقحلاو  ةفسالفلا  نم 
، ةریبك ةعرسب  ةیبوروألا  ةایحلا  تروطت  دقو 
" برغلا  " ـة فاقث ىلإ  ةئ  ـ شانلا ـة  فاقثلا تلوحتو 

طورش تمتتسا  امدعب  ةینوكلا  نع  ثحبت  يتلا 
ردقلا تبستكاو   ، ةصاخلا ةیلخادلا  اھومن 

نم مغرلابو   ، ةیتاذلا ةقثلاو  نزاوتلا  نم  بولطملا 
، ایناسنإ ادعب  رھاظلا  يف  تذخأ  ةینوكلا  هذھ  نأ 
ىلإ اھساسأ  يف  بستنت  ةیمانيد  اھتكرح  امبرو 
نأ الإ   ، عدبملا مھطاشن  ىلإو  ءاملعلاو  ملعلا 

لاقتنالا نع  اریبعت  ناك  ةیملاعلا  ىلإ  اھعوزن 
ریغلا نع  - زیمتلاو لالقتسالا  ةلحرم  نم  حضاولا 
رخأتم تقو  ىلإ  تلظ  يتلا  هتفاقثو  سفانملا 
ىلإ برعلا - ةفاقث  ةیمالسإلا : ةفاقثلا  يف  ةلثمم 
يتلا تافاقثلا  نم  اھریغ  ىلع  ةنمیھم  ةفاقث 
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. مقعلا ىودع  اھتباصأ 
ةركف جاتنإ  عم  تأدب  يتلا  ةلحرملا  هذھ  يف 
رھظ يذلا  يلامسأرلا  لقعلا  لبق  نم  رامعتسالا 

يبوروألا مامتھالا  نم  عون  زرب   ، دوجولا ىلإ 
ربكأ ما  ـ متھا نمض   ، يمالسإلا يبرعلا  ثارتلاب 
تاغللا هنم  امیس  الو   ، يقرشلا ثارتلا  لك  لوانت 

عون دجو   ، رامعتسالا حور  يمانت  عمو   . ةیقرشلا
ةبولغملا دالبلا  تاورث  لالغتسال  طیطختلا  نم 

، ةفلك اھرسيأو   ، ةنكمملا لبسلا  لضفأ  قفو 
ثارت ىلإ  رظنن  كلذبو   ، رمعتسملل اررض  اھلقأو 

نیسحتل اھلالغتسا  نكمي  ةعلس  هنأ  ىلع  برعلا 
. هلھأ ىلع  ةرطیسلا  قرط 

هنم بوتكملا  يبرعلا  ثارتلا  ىلع  عالطالاف 
يتلا تامھملا  ةعیلط  يف  حبصأ  يھفشلاو 
دقو  ، قارشتسالا ةسسؤم  اھب  تعلطضا 
اھحنم دارملا  بتكلا  ءاقتنا  ةیلمع  نم  لك  تعضخأ 
مھثارتب برعلا  مامتھا  هیجوت  ىلع  ریثأتلا  ةفیظو 

نم ترشنو  تزجنأ  يتلا  تاساردلاو   ، ةھج نم 
قدصيو  . ةيرامعتسالا ةرادإلا  فادھأل  ةیناث  ةھج 

ثارت ىلع  قدصي  امك   ، نویلبان ةلمح  ىلع  كلذ 
تایلقألا ثارتو   ، ةیلحملا تاجھللاو   ، فوصتلا
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. ةيوفشلا اھدیلاقتو  ةینيدلاو  ةیقرعلا 
يف رخأتت  مل  ملعلا  ةسسؤم  نأ  نم  مغرلابو 
برعلا ةروص  مسر  يف  اھتمھاسم  ميدقت 

نإ لوقلا  نكمي  هنأ  الإ  يقرشلا  ثارتلاو  مالسإلاو 
ذإ لاجملا  اذھ  يف  ادرطم  اماع  انأش  نكي  مل  اذھ 
الإ ةیعامتجالا  مولعلل  ءيطبلا  روھظلا  دؤي  مل  » 
ملع ناكف  ةروصلا  هذھ  يف  طیسب  رییغت  ىلإ 

داصتقالاو ناكسلا  ملعو  سفنلا  ملعو  عامتجالا 
مظعم ىدل  ةفورعم  ریغ  امولع  يسایسلا 
مھنأ ثیح   ، يمالسإلا قرشلا  يف  نیصصختملا 

. مھتاساردل مولعلا  كلت  دئاوف  نوكردي  اونوكي  مل 
اوربتعا نيركبملا  عامتجالا  ءاملع  نأ  حیحصو 
مھمامتھا ةرئاد  نمض  الخاد  يمالسالا  ملاعلا 

اوناك امنإ  مھنكل   ، ىرخألا ملاوعلا  ةلمج  يف 
وأ يكیسالكلا  يمالسإلا  ملاعلا  كلذب  نونعي 

يمالسإلا ملاعلل  ةميدقلا  دیلاقتلاو  تاداعلا 
نوقتسي ماعلا  عامتجالا  ءاملع  ناكو   . ثيدحلا

، ةیمالسإلا تاساردلاب  نیصتخملا  نم  مھتفرعم 
يف لغوتلا  نع   ، رذحلا عفادب   ، نومجحي اوناكو 
تناكو  . لیلقلا الإ  اھنع  نوفرعي  ال  تالاجم 
يذلا نادیملا  يھ  ةیمالسإلا  بوعشلا  ایفارغونثإ 
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« رثألا ربكأ  ةطشنلاو  ةديدجلا  مولعلا  هیف  تكرت 
. [166]

كاج زارط  نم  لجر  حرصي  نأ  بيرغلا  نم  سیلو 
ةديدج ةيوھ  نع  ثحبلا  برعلا  ىلع  نأب  كریب 
ةيوھلا هذھ  نأ  ذإ  هتفاقثو [167]  برغلا  ةدعاسمب 
ةیبرغلا ةفاقثلا  هقیقحت  يف  عمطت  تناك  ام  يھ 

نم ةقثبنملا  ةیثارتلا  ةیبرعلا  ةفاقثلا  ثح  ةطاسوب 
ليدعت ىلع  رارمتساب  ةیبرعلا  ةضھنلا  ةیكرح 

يف طارخنالل  ةلھؤم  حبصت  نأ  لجأ  نم  اھراسم 
راكفأ ةيداھلا  هملاعم  تمسر  يذلا  ماعلا  راسملا 

، ةیبرعلا ةئیبلا  نمض  ةتبنتسملا  ةیبرغلا  ةثادحلا 
يبرعلا ثارتلا  نم  ةمئالم  رئاظنب  انایحأ  ةغوسملا 

. هسفن ميدقلا 
يبدألا يبرعلا  ثارتلاب  يبوروألا  مامتھالا  امأ 

ال ثیح  ةیبوروألا  ةضھنلا  لھتسم  ىلإ  دوعي  دقف 
ناك ءابدأ  دنع  مامتھالا  اذھ  راثآ  سسحت  بعصي 

يسنمورلا يتاذلا  رایتلا  زورب  يف  مھم  رود  مھل 
ةلاحرلا وأ   ، هتوغ يناملألا  نأش  وھ  امك 

ةلیلو ةلیل  فلأ  صصقبو   ، قرشلاب نینوتفملا 
بيرغ وھ  ام  لك  ىلإو  قرشلا  وحن  اولام  نيذلا 
بيرغ وھ  ام  لك  ىلإ  لیملا  أشني  ملو   » شھدمو
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نم لب  برغلاو  قرشلا  نیب  تاقالعلا  يف  ریغت  نم 
برغلا ةیساسح  ىلع  أرط  يذلا  يلخادلا  لوحتلا 

[168] «. بیجعلاو بيرغلا  ىلإ  قوتت  تحبصأ  يتلا 
لبقي ناك ال  نإو  ةیبرغلا  ةرظنلا  يف  لوحتلا  اذھو 
ةفرعم يف  ةبغرلا   » نأ ءالجب  نیبي  هنأ  الإ  میمعتلا 
ليوط نمز  ذنم  تناك  اھمھفو  ةبيرغلا  ملاوعلا 
ةیملاعلا ةیكیسالكلا  ةرظنلا  كلتب  لاصتالا  ةقیثو 

لك لبق  نوثحبي  اوناك  نيذلا  كئلوأ  زیمت  تناك  يتلا 
نع  ، ىرخأ نكامأ  يف  امك   ، قرشلا يف  ءيش 

ةنكمألاو ةنمزألا  عیمج  لثمي  يذلا  ناسنإلا 
ادمحم هیف  دجمي  يذلا  (  GOTHE  ) هتوغ رعشف 

MAHOMET GESANG " ) دمحم ةدوشنأ   " اصوصخو
فلؤم ساقي  امب ال  هتيرعاش  يف  قوفي  (  ) (1744
لقأ لاح  يأ  ىلع  هنكلو  ( 1742 ( ) دمحم  ) ریتلوف
نم رثكأ  دعبو   . يلحملا نوللاب  اغابطصا  هنم 

ناويدلا هتوغ  بتك  ةنس 1819،  يف   ، اماع نیعبرأ 
( WEST OSTLICHER DIWAN) يبرغلا يقرشلا 

لمحت يتلا  هتمدقمبو   ، ةرشع يتنثألا  هلئاسرب 
دیعتسي ثیح  قرشلا  ىلإ   " ةرجھلا  " ىلإ ةوعد 

KHIDR - CHISER  ) رضخلا عیبر  يف  هبابش  رعاشلا 
ةفرعم ىلع  لدت  يتلا  هتاقیلعتو  هحورشبو  ( 
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. قرشلاب ةعساو 
رطضم هنأ  هتوغ  رعش  دقف  زیمملا  هحوضو  مغرو 
نكمي ال  يذلا  يبوروألا  هلصأ  نأل  راذتعالا  ىلإ 
ةصاخلا هتجھل  نألو   ، بتك امیف  رھظ  دق  هؤافخإ 

نم برضلا  اذھو   [169]  « يبنجأ هنأ  ىلع  لدت 
ال هبادآو  قرشلاب  يصخشلا  يدرفلا  مامتھالا 
لحم تناك  ةیبرعلا  بادآلا  نوك  انیسني  نأ  يغبني 
بألا لجس  دقو  ابوروأ  ءاحنأ  ىطغ  عساو  مامتھا 
يف عساولا  مامتھالا  هخيرات  يف  وخیش  سيول 

، هنونفب ةقئافلا  ةيانعلاو   ، هنادلبو قرشلاب  ابوروأ 
ةیقرشلا تاغللا  سرد  سیل  ذإ «  هتاغلو   ، هبادآو

ءاملع نیب  اثدحتسم  ارمأ  اصوصخ  ةیبرعلاو  امومع 
هجوتت راكفألا  تأدتبا  لب  ضعبلا  معزي  امك  ةبوروأ 
تاحوتفلا ذنم  اھیلآل  طاقتلاو  اھیناعم  زارحإ  ىلإ 

موخت نم  قرشلا  ممأ  تبرق  يتلا  ةیمالسإلا 
هذھ نایبب  ةئبنملا  راثآلا  انعبتت  ولو  ةیبرغلا  دالبلا 
يف امیس  ال  دھاوشلا  انيدل  تددعتل  ةیضقلا 
كلت نكل   . مورلا تاھج  ضعبو  سلدنألا  تاھج 
رشع يناثلا  نرقلا  يف  اراشتناو  ةوق  تداز  ةكرحلا 
ةلیلجلا رومألا  نم  دھعلا  كلذ  يف  ىرج  امل 

يفرط جزمت  تداك  يتلا  ةریطخلا  ثادحألاو 
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تناكو  [170] حارلاب » ءاملا  جزم  برغلاو  قرشلا 
تائیھلا ىوقأ  نم  ةيویسآلا  ةیملعلا  تایعمجلا 

نیب نم   ، ةیبرعلاو ةیقرشلا  بادآلاب  تنتعا  يتلا 
تناكو هثارتو «  قرشلا  فراعم  نم  هب  تمتھا  ام 
اھاوس ام  مدقتت  ةيوسنرفلا  ةيویسآلا  ةیعمجلا 
روطلا كلذ  يف  تغلبف  فيرشلا  قایسلا  اذھ  يف 

اھتاروشنم هیلع  دھشت  امك  ایلاع  اماقم  يناثلا 
ةيزیلكنإلا ةيویسآلا  ةیعمجلا  كلذكو   . ةددعتملا

اھرظن ناك  نإو  اھتمھ  يف  اھتقیقش  يراجت 
. ىصقألا قرشلاو  دنھلا  ىلإ  صوصخلاب  افرصنم 

ىقرأو اقاطن  عسوأ  ىرخأ  ةیعمج  تثبل  امو  )...( 
ةیعمجلا مساب  ةیناملأ  يف  ترھظ  نأ  املع 

[171] « ةیناملألا ةيویسآلا 

يبرعلا ثارتلا  ءایحإ 
برعلا لوقع  يف  ةضھنلا  ةركف  رارقتسا  دعب 
نارتقا ةرورضب  مھنم  نیھبانلا  عانتقاو   ، نيرصاعملا
صانم ال  يتلا  تارییغتلا  نم  ةلمجب  ةركفلا  هذھ 
نيدایم لك  معتو   ، ةعامجلاو درفلا  لمشت  نأ  نم 

امك  ، ةيداصتقالاو ةیسایسلاو  ةیعامتجالا  ةایحلا 
ادب ؛  ةیملعلاو ةيركفلا  طاشنلا  تالاجم  يطغت 

ضوھنلا ةركفب  ةمألا  دارفأ  عومجم  عانقإ  نأ  احضاو 

198 www.jadidpdf.com



ةداقب طانت  يتلا  ىلوألا  ةمھملا  نوكتس  ةظقیلاو 
نم لكو  لب   ، ةساسلاو ءابدألاو  ءاملعلا  نم  ركفلا 

. اھجيورت وأ  راكفألا  عنص  ىلع  ةردق  هل 
نم ریثك  میظنت  ءارو  عانتقالا  اذھ  فقو  دقو 

، لوقعلاو سوفنلا  ةئبعت  ىلإ  ةیمارلا  دوھجلا 
ةیسایسلا ةمھملاب  هبشأ  ةضھنلا  ةمھم  تدغف 

ةياعد میظنتو   . اھب يعولا  رشن  بلطتت  يتلا 
مھ ىلإ  اھليوحت  اھنأش  نم  ةلاعف  ةیقیقح 
اینطو امھ  اھنوك  ىلع  ةدايز  درف  لكل  يصخش 
يف طبتریل   ، عمتجملا ىلع  اینيد  اضرفو  ایموقو 
لثم لوقحلا  نم  لقح  ةیصوصخب  نایحألا  ضعب 
بعصلا نم  هنأ  ولو   ، خلإ ... ةفاحصلا وأ  ةسایسلا 

. امھنیب امیف  ریثأتلا  لدابتل  لوقحلا  هذھ  لصف  اقح 
ىلوألا تالواحملا  تأدب  راسملا  اذھ  نمض 

أجلي اذالم  ةيادبلا  ذنم  دع  يذلا   ، ثارتلا ةفرعمل 
يتلا  ، ةزھاجلا هتانوزخمب  ادجنتسم  عمتجملا  هیلإ 
ناسنإف  ، اھنم دوزتلا  ىلإ  ةجاحب  سانلا  ناك 

نع ثحب  ام  لوأ  ثحب  ىلوألا  ةیبرعلا  ةضھنلا 
، ةنھارلا هتاجاح  ةیبلت  ىلع  ةرداق  ةزھاج  تاجتنم 
ىلإ روطت  ام  ناعرس  يلوألا  عضولا  اذھ  نأ  ریغ 
ءالؤھ فرع  نیح  ادیقعت  رثكأ  ةیعضو 
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ةدام نأ  ةیجيردت  ةروصب  لئاوألا  نومدختسملا 
اھنأو  ، لامعتسالل امامت  ةزھاج  تسیل  ثارتلا 

يرورضلا دادعتسالاو  دادعإلا  نم  عون  ىلإ  جاتحت 
. اھنم ةدافتسالاو  اھعم  لماعتلل 

نود نم  متت  ةیئاقلت  امئاد  تسیل  ثارتلا  ةءارقف 
نیبت ذإ  حیحصلا  وھ  سكعلا  لب   ، قاشم [172] 

، مھتفاقثو ءامدقلا  فورظ  نأ  ائیشف  ائیش 
تاروصتلا ءانب  يف  مھناذآ  اھتعبتا  يتلا  ةقيرطلاو 

نم ریبك  ردق  ىلع  رومأ  اھلك  اھمادختساو 
عم لماعتلا  بعصلا  نم  ـل  عجي ام  ـو  هو ـد،  يقعتلا

ئراقلا نم  دادعتسا  قباس  نود  نم  مھثارت 
حلستلا هیلع  يغبني  يذلا  ثارتلل  مدختسملا 

مظنو  ، ةیفرعملا لئاسولاو  فورظلا  كلت  ةفرعمب 
ىلإ ةجاحلا  دیلو  وھ  دادعتسالا  هذھو   ، ةفاقثلا
اھنأش نم  يتلا  ةیعوضوملا  طورشلا  ةئیھت 

هباعیتسا ىلعو  ثارتلا  مھف  ىلع  ةدعاسملا 
امادختسا همادختسا  حیتت   ، ةحیحص ةروصب 

. هتفیظو قیقحت  نمضي  ایعوضوم 
عم لماعتلا  نم  ةديدج  ةلحرم  تأدب  اذكھو 
دوعت امدعب  ةیعوضوملاب  اھفصن  نأ  نكمي  ثارتلا 

مھفالسأ ثارتب  ينادجولا  طابترالا  ىلع  سانلا 
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هب عافتنالا  وأ  الماك  امیلس  امھف  همھف  نود  نم 
تمستاو  . ةفاقثلاو لقعلا  ديدجت  يف  عافتنالا  قح 

ةیملع جھانم  نع  ثحبلاب  ةديدجلا  ةلحرملا 
ام درو   ، هداومو  ، هصوصن قیقحتو   ، ثارتلا ةءارقل 
تأدب كلذبو   ، هلوصأ ىلإ  اھنم  دري  نأ  يغبني 
دوزي يذلا  ردصملا  رود  زواجتت  هبتكو  ثارتلا  صوصن 
يتلا ةداملا  رود  وھ  ديدج  رود  ىلإ  ةفرعملاب  هئراق 

، اھرشن دعب  وأ  لبق  حیحصتلاو  قیقحتلل  عضخت 
، هتحص نم  دكأتلا  يرجيو  قثوي  خيرات  اھنإ 

. كالھتسالل ةلباق  حبصتل  اھعینصت  داعي  تاجتنمو 
ةرورض ىلإ  هوسرادو  ثارتلا  وققحم  هبتناو 
رخآلا ضعبلا  ىلع  ءاوضأ  ءاقلإل  هضعبب  ةرانتسالا 
عاونأب لماشلا  مامتھالا  أدب  اذكھو   ،  [173]

ةيرورض لئاسو  اھرابتعاب  ةفلتخملا  تاثوروملا 
، هتائیبب فيرعتلاو   ، هزومر كفو   ، هقیلاغم حیضوتل 

بدألاو خيراتلا  داوم  مادختسا  أدبو   ، هتایفلخو
ضومغ اھضعب  يلجیل  نونفلاو  ةراضحلاو  نيدلاو 

، ةیلكلا ةیثارتلا  ةرظنلا  كلذب  تنوكتف   . رخآلا اھضعب 
، فیكلاو مكلا  يف  اعسوت  ثارتلاب  مامتھالا  فرعو 

ةسامحلا روط  نم  هیمدختسم  لاقتنا  عم 
دنتسملا يئاقتنالا  فیظوتلا  روط  ىلإ   ، ناميإلاو
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. لیلحتلاو ةساردلا  ىلإ 
نم ثارتلاب  مامتھالا  لقتنا  كلذ  ةازاومبو 
يھو  ، نیققحملاو نيرشانلل  ةيدرفلا  ةردابملا 
ىقرأ روط  ىلإ   ، اھباحصأ ةدارإب  ةدودحم  ةردابم 
قیسنتو  ، نواعتلا ةدارإ  هیف  تقستا  میظنتلا  نم 
تایعمجلا ةياغلا  هذھل  تئشنأف   ، يعامجلا لمعلا 

مكلت تلفكتو  عاونألا  فلتخم  نم  تائیھلاو 
رشن تایلمع  میظنتو  ليومت  ةمھمب  تامیظنتلا 

هل ناك  امم  بتكلا  تاھمأو  تاعوسوملا  قیقحتو 
ثارتلا ءایحإ  ةیلمع  قاطن  عیسوت  يف  رثألا  غلبأ 
ةیمھأ رثكأ  هرود  تلعج  ةجرد  ىلإ  هب  ءاقترالاو 
رصعل ةیملعلاو  ةیفاقثلا  ةایحلا  يف  ةیلعافو 

نوینامثعلا عاطتسا  امب  ةنراقم   ، ةیبرعلا ةضھنلا 
نم هذیمالتو  يواطھطلا  هققح  ام  غلب  ذإ  هزاجنإ 
باتك فلأ  نع  فیني  ام  ققحمو  فلؤمو  مجرتم 
نم زجنأ  ام  غلب  امنیب   ، اماع نیعبرأ  لالخ 
ام ةرتفلا  يف  اباتك  نیعبرأ  ةینامثعلا  تاعوبطملا 
هذھ بلغأ  نوك  نع  الضف  و 1830  نیب 1728 

ةذوعشلا [174] . يف  ةریخألا 
نم ةلحرم  ىلإ  برعلا  يعامجلا  لمعلا  عفد  دقو 
حاتأ يذلا  رمألا   ، ثارتلا عم  لماعتلل  طیطختلا 
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ميوقت روط  ىلإ  ثارتلاب  باجعإلا  روط  نم  لاقتنالا 
هراض نیبو   ، هئيدرو هدیج  نیب  زییمتلاو  ثارتلا 
ةقبطلا عجش  ام  وھو   ، هتمیق ديدحتو   ، هعفانو

نم ديزملا  لذب  ىلع  ثارتلا  يسراد  نم  ةنیصرلا 
ىلإ لصوتلاو   ، هعئاور فاشتكا  ضرغب  مھدوھج 
هلعف امب  ةوسأ   ، حیحصلا مییقتلا  اھمییقت 
هذھب اوعلطضا  يذلا  نویبوروألا  نوقرشتسملا 
هذھ روطتت  نأ  لبق  انسح  ءالب  اھیف  اولبأو   ، ةمھملا

نيرصاعملا [175] . برعلا  دنع  ةساردلا 
ثارتلا فاشكتسا  ةیلمع  نإ  لوقلا  نكمي  اذكھو 
تأدب ةعساو  ةیعامتجا  ةیكیمانيد  نع  تربع 
تعرش يتلا  اھعباطمو   ، ةیموكحلا تاھجلا  دوھجب 
تاھجلا ىلإ  عستتل   ، ثارتلا بتك  رشن  يف 
تاكرشلاو تایعمجلا  تسسأ  يتلا  ةیبعشلا 

ةیملعلا ةیحانلا  نمو   ، اھتاذ ةمھملاب  تماق  يتلا 
مھربصو  ، نیقرشتسملا دوھج  نإ  لوقلا  نكمي 

رثأت ىدأ  يتلا  ةوطخلا  ةباثمب  تناك  مھقیقدتو 
دیلاقتلا ءاسرإل  دیھمتلا  ىلإ  اھب  نيرصاعملا  برعلا 

تافص بستكت  تكفنا  ام  يتلا  ةیئایحإلا  ةیبرعلا 
لیج دوجولا  ىلإ  رھظ  نأ  دعب  ةناصرلاو   ، رصبتلا
نم مدقم  يف  اوناكو   ، نیققحملا ءاملعلا  نم 
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هب فيرعتلاو   ، هرشنو ثارتلا  ءایحإ  ىلع  اورھس 
. هدقنو

ةیلمع نكي  مل  ثارتلا  فاشكتسا  نأ  ریغ 
ءامدقلا نإ  لب   ، ةقوبسم ریغو   ، ةصلاخ ةيوضھن 

ذإ ثارتلاب [176]  مامتھالا  ىلإ  قبسأ  اوناك 
ىلإ میلاقألا  نیب  دعبلاو  خسنلا  فورظ  مھترطضا 
خسنلا ةلباقمو  خسني  ام  قیقحتو   ، بتكلا خسن 
يملع مامتھا  ءوشن  ىلإ  ىدأ  امم   ، اھریغ عم 
اھلوادت امك  هلوصأو  قیقحتلا  دعاوق  عضو  رمثأ 
فاشتكا نأ  ریغ   . نورخأتملا اھعبتاو  ءامدقلا 

لضفب قوفت  ةثيدحلا  ةضھنلا  رصع  يف  ثارتلا 
نم هذھ  هحنمت  امو   ، ةعبطملا مادختسا  ةزیم 
مكلذ ذحشف   ، باتكلا ىلإ  لوصولا  ةلوھسو  رسي 
لبق ثارتلا  داوم  قیقحتب  مایقلل  نییئایحإلا  مزع 
قاطن عسوأ  ىلع  سانلا  نیب  اھتعاذإو  اھرشن 

. [177]

دیصر ىلإ  فاضي  امم  نإ  لوقلا  لفانلا  نمو 
مل مھنوك  ىعسملا  اذھ  يف  نیقرشتسملا 
نف نیبو   ، رخآو ملع  نیب  ثارتلا  رشن  يف  اوزیمي 
ىلإ تاقفنلاو  فیلاكتلا  مھرطضت  ملو   ، نفو
ءارو نم  مھدصقو   ، مھألاو مھملا  نیب  ةلضافملا 
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، يبرعلا ثارتلل  ةلماكلا  ةروصلا  نع  ثحبلا  كلذ 
وحن برعلا  دنع  ضوھنلا  دوھج  تھجتا  امنیب 
ىلمأ تایضتقمب  مھدنع  اھتيولوأ  تطبترا  تالاجم 

لثم ةیفاقثلاو  ةیعامتجالا  مھتایح  هاجتا  اھضعب 
يبدألا ثارتلا  وأ  ينيدلا  ثارتلا  رشن  لیضفت 

يف ةمیق  هل  ام  لكب  ةيانعلا  نم  الدب  يوغللاو 
. يركفلاو يفسلفلا  لاجملا  يفو   ، ملعلا تالاجم 

ثارتلا فاشكتسا  ةیلمع  نوك  ىلإ  كلذ  عجري  دقو 
ةعیبط هتضرف  هیجوتلا  نم  ردقل  تعضخ  دق  تناك 

يئاقتنالا عباطلاب  مستت  اھلعج  ام  وھو   ، ةضھنلا
ایعوضوم ایملع  المع  حبصت  نأ  نم  الدب  يلوادتلا 

لوألا [178] . ماقملا  يف 

ةیعامتجالا ثارتلا  ةرھاظ  نيوكت 
ةیفاقثلا

اھرابتعاب ثارتلا  ةرھاظب  ءانتعالا  انھ  لواحن 
اھزیمي يتلا  رھاظملا  نم  ةقستم  ةعومجم 

. نيرصاعملا برعلا  ةایح  ىلإ  ةیلك  ةروصب  ءامتنالا 
نم دكأتلا  ىلإ  ىعسن  نأ  ضرتفي  بلطملا  اذھو 
برعلا مامتھا  نیب  تطبر  يتلا  تالصلا  ةقیقح 
نیبو  ، ةضھنلا رصع  يف  مھفالسأ  تافلخمب 
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، اھسفن ةیسایسلاو  ةیعامتجالا  مھتایح  رھاظم 
ىلإ رظنلا  نكمي  ةیجولویسسلا  ةیحانلا  نمف 
ةرات ةسایسلا  تزیم  يتلا  رھاوظلا  نم  ةلمج 
تانوكم اھنأ  ىلع  ىرخأ  ةرات  ةفاقثلاو  عمتجملاو 
ةرھاظ اھیلع  قلطن  يتلا  ةماعلا  ةرھاظلا  هذھل 

ثارتلا [179] .
مادختسا نم  لاقتنالا  لیعامسإ  رصع  فرع  دقف 

ةیلج ةروصب  امنو  ةیبرعلا  ةغللا  ىلإ   ، ةیكرتلا ةغللا 
ناكم ذخأ  نم  اھنیكمت  وحن  هتسایس  هاجتا 
اذھو نيواودلا  يفو  میلعتلا  يف  اھل  قومرم 
ليوأتلل عضخي   ، رشابم نومضم  هل  لاقتنالا 
ةحلصملاو هتمیق  لوح  رودي  يذلا  يسایسلا 

اذھ نوك  نع  الضف   ، اھرھظي وأ  اھیفخي  يتلا 
كولسلا نمض  فنصي  نأ  هلوبق  ضرتفي  كولسلا 
يويدخلاب قلعتملا  ضحملا  يسایسلا 

نع دعبلا  ىلإ  ةیمارلا  هتسایسو   ، لیعامسإ
هنأ وھ  هنم  انینعي  يذلا  نكل   . ةینامثعلا ةلودلا 
. ةیفاقث ةرھاظ  ءوشن  ىلإ  ةحضاو  ةراشإ  نمضتي 
ةیكرح نأ  ىلإ  هابتنالا  اننكمي  ىرخأ  ةھج  نمو 
دمحم دھع  يف  ترھدزا  ام  رثكأ  ترھدزا  ثارتلا 
تدكر اھنكل   ، لیعامسإ دھع  يفو   ، اشاب يلع 
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هعم نكمي  يذلا  رمألا  نيرخآلا  ماكحلا  تارتف  يف 
زورب ةریتو  نیبو  حالصإلا  ةیكرح  نیب  ةلصلا  طبر 

ال ثارتلا  ءایحإ  نأ  ينعي  امم   ، ةیئایحإلا ةرھاظلا 
ردقب  ، هسفن ثارتلا  نم  هتیكرحو  هتقاط  دمتسي 
ةدارإ نم  ةیكرحلاو  ةقاطلا  كلت  دمتسي  ام 
تارمث نم  ةرمث  ىوس  تسیل  يتلا   ، ضوھنلا
مظاعتملا اھحومط  ثبي  يتلا  ةیحلا  سوفنلا 
اھتاسایس ةمیق  نع  رظنلا  ضغب   ، اھعاعشإ

نم تاسایسلا  كلت  ظح  رادقمو   ، ةیحالصإلا
. قیفوتلا

اھتدھش يتلا  ةضھنلا  رامث  نیب  ةنراقملا  نیبتو 
يتلا ةیبدألا  ةضھنلا  نیبو   ، يلع دمحم  مايأ  رصم 
حومطو ةيویح  نأ  فیك   ، لیعامسإ مايأ  ترھدزا 

ةضھنلا [180] كلت  يف  حاتفملا  رود  امھل  ناك  داورلا 
ةئیھت ىلع  ةرشابم  ةروصب  ادعاس  ثیح   ،
ةیفاقثو ةیعامتجا  رھاوظ  دیلوتل  طورشلاو  فورظلا 

كلذ نوكي  نأ  نود   ، ةليوط ةدمل  مھءارو  تدتما 
. مھتاسایس لشف  وأ  حاجن  ىلع  افقو  دیلوتلا 
ىلإ ةیكرتلا  ةغللا  مادختسا  نم  لاقتنالا  دعيو 
رییغتلا لماوع  نم  الماع  ةیبرعلا  ةغللا  مادختسا 
رییغت يف  اببس  ناك  هنأ  نع  الضف   ، يعامتجالا
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الاجم عدي  ال  امب  ىدأ  نأ  دعب   ، قیمع يفاقث 
ةماع ةروصب  برعلاو  نیيرصملا  حنم  ىلإ  كشلل 

ةیعامتجالا مھدالب  ةایح  يف  ربكأ  ارود 
يف ریبك  روطت  ثودح  ىلع  دعاسو   ، ةیسایسلاو
نیب لصاوتلا  ةیلمع  روطتو   ، راكفألاو تاینھذلا 
نأ امك   . عمتجملا تائفو   ، دالبلا لھأ  رئاسو  ةبخنلا 

باطخلا روھظ  يف  امھم  ناك  ةیبرعلا  ةغللا  رود 
ديؤملا هیقشب   ، يوضھنلا يبرعلا  يسایسلا 

اھل [181] . ضراعملاو  ةیسایسلا  ةطلسلل 
ریبك دھج  ةرمث  ةیبرعلا  ةغللا  لامعتسا  دعيو 
ةماقإو  ، ةغللا هذھب  ةيانعلل  لذب   ، هوجولا ددعتم 
اذھب يقرلاو   ، اھمیلعت لجأ  نم  ةیندملا  سرادملا 

، هرسأب عمتجملل  روطت  ةادأ  اھنم  لعجیل  میلعتلا 
ةحومطلا ةمھملا  هذھب  ضوھنلا  عیطتست  ىتحو 

يبرغلا يفاقثلا  ثارتلا  داوم  نم  ديدعلا  لقن  ىرج 
تاثعبلا الول  انكمم  نكي  مل  يذلا  دھجلا  وھو   ، اھیلإ

دمحم يدھع  يف  ابوروأ  ىلإ  لسرت  تلظ  يتلا 
. لیعامسإو يلع 

میسقتلا لحي  مل  ةیلمعلا  ةایحلا  لاجم  يفو 
يسایسلا باطخلا  جاتنإ  تایلمعل  يعامتجالا 

رمتسا ذإ   ، ثارتلا ةرھاظ  روطت  نود  هریسفتو 
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كلتو ةطلسلاب  ةطبترملا  تائفلا  نم  هب  مامتھالا 
زیلجنإلا هاجتا  نكل   ، ءاوسلا ىلع  اھل  ةضراعملا 

ىلع مھتنمیھ  دعب  ةیبنجألا  مھتغل  میلعت  وحن 
يذلا لیجلا  دنع  روتف  ىلإ  ىدأ   ، اھلالتحاو رصم 
ةياغ ىلإ  ةنس 1889  نم  ماد  میلعتلا  كلذ  ىقلت 

مامتھالا نع  ءالؤھ  فرص  هجئاتن  نم  ناك  امبرو   1908
ةليدب ةيویحب  كلذ  ضوع  هنأ  الإ   ، فالسألا ثارتب 
يفاقثلا ثارتلا  وحن  مھھیجوت  ىلع  دعاس  نیح 

نم ولخي  ال  يذلا  رمألا  وھو   ، ثيدحلا يبرغلا 
میلعتلا ةغل  نیب  طابترالا  قوثو  ىلع  ةلالدلا 

ثارتلاو [182] .
ةرھاظل دیحولا  نوكملا  دعي  ال  ةغللا  لماع  نكل 
ةیسایسلا ةیعامتجالا  ةكرحلا  نإ  لب   ، ثارتلا

يف ریكفتلل  خانملا  ةئیھت  يف  امھم  ارود  تبعل 
هتھج نم  دعاس  ةيرحلاب  روعشلا  نأل   ، ثارتلا
تقولا يف   ، ةایحلا ىلإ  برعلا  تارظن  ددعت  ىلع 
روعشلا ومن  ىلع  ةروث 1919  تدعاس  يذلا 

وحنو نيدلا  وحن  تافتلالا  تخسرو   ، ينيدلا
بزحلا هج  ـ تا نأ  دعب  يمالسإلا  ثوروملا 
ةینطولا طبر  وحن  لماك  ىفطصم  همیعزو   ، ينطولا

دقو اھل [183]  . انیصح  انصح  ربتعا  يذلا  نيدلاب 

209 www.jadidpdf.com



تكرتشا ةديدع  تاعزنب  ةینطولا  ةعزنلا  تطبترا 
اھیمارم تفلتخا  نإو   ، اھكرحي امیف  اھعم 
حالصإلا يف  ركفت  ةفئاط  تبھذ   » ذإ اھنیماضمو 
خیشلا نع  فورعم  وھ  ام  وحن  ىلع   ، ينيدلا

باب حتفو  رحلا  ریكفتلا  ىلإ  هتوعدو  هدبع  دمحم 
ةیناث ةفئاط  تركفو   . نيدلا لئاسم  يف  داھتجالا 
فورعم وھ  ام  وحن  ىلع  يعامتجالا  حالصإلا  يف 

، اھقوقحو ةأرملا  نع  هعافد  يف  نیمأ  مساق  نع 
. باجحلا ذبنو  روفسلا  ىلإ  ةئيرجلا  هتوعدو 

يقلخلا حالصإلا  يف  تركف  ةثلاث  ةفئاطو 
فسوي يلع  خیشلا  اعدو   ، يملعلا حالصإلاو 
هلحارم يف  میلعتلا  نوكي  نأ  ىلإ  ّةراح  ةوعد 
ةعماجلا تسسأتو   ، ةیبرعلا ةغللاب  ةفلتخملا 

دعسو نیمأ  مساق  لضفب  ةميدقلا  ةيرصملا 
ىلع تاعزنلا  هذھو   [184] «. امھئالمزو لولغز 

عمتجملا ةیكرح  نع  ربعت  تناك  امنإ  اھددعت 
مل بخنلا  بھاذم  فالتخا  نأل   ، هتانوكم فلتخمب 
يف اھرود  ىلع  يئارجإلا - هبناج  نم  رثؤي – 

. خيراتلا يف  اھرودو  ةمألل  ماعلا  ءایحإلا 

ل ــ بقتسملاو ة  ــ ضھنلا
يمتنت رصانع  لبقتسملا  وحن  هاجتالا  نمضتي 
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يضاملا نأ  امك  يضاملا  ىلإ  اھضعب  وأ  اھلك 
دعي يذلا  لبقتسملل  ىلوألا  روذبلا  ىلع  لمتشي 
مكحتي امبرو   ، هل الیثمت  وأ   ، هنم ءزج  رضاحلا 
روذبلا كلت  ضعب  روھظ  يف  يخيراتلا  روطتلا 
مویلا تحضأ  ماكحألا  هذھ  نإ   . اھضعب ءافتخاو 

ال يتلا  تاملسملا  ىلإ  برقأ  يھ  تایطعم 
ءاملع بلغأ  ةيرظنلا  ةیحانلا  نم  اھیف  لداجي 

بناجألاو [185] .  ، برعلا فارشتسالا 
نع لاؤس  ةغیص  يف  ةضھنلا  ةركف  تحرط  دقلو 
نع لاؤس  وھو   ، نیملسملاو برعلا  لبقتسم 

، ةمألا ریصم  لوانت  يراضحلاو  يخيراتلا  ریصملا 
همیمعت ىرج  لاؤس  وھو   ، درفلا ریصم  ىلإ  هادعتو 

ىلإ نيدلا  نم   ، اھلك ةایحلا  تالاجم  ىطغ  ىتح 
. عامتجالاو داصتقالاو  ةسایسلاب  ارورم   ، ةفاقثلا
نع يأ   ، لبقتسملا عون  نع  باوجلا  نكي  ملو 
لضفأ وحن  ةیبرعلا  ةایحلا  ريوطتل  نكمملا  جمانربلا 
ةباجإلا ةطخ  نأل   . ایجولويدياو ایسایس  اباوج  الإ 

" نحنلا و" انألا "  " عضي اسیئر  اضرف  تنمضت 
عقوملا يف   ، ةیعامجلا ةیبرعلا  تاذلل  نینوكملا 

. انأ سیل  يذلا  رخآلا "  " لباقي يذلا 
تاقالعلا ءاشنإو   ، عقاوملا میظنت  ةبعل  تناك  اذإو 
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تلوت تایجولويديالا  نإف   ، يسایسلا ىلع  لیحت 
نیب ةموصخلا  مجرتت  يتلا  تالوقملا  میظنت 

. [186] " برغلا  / رخآلا  " اھمصخو ةیبرعلا " تاذ  ـ لا "
ةیفرعملا جاوزألا  تأشن  میظنتلا  اذھل  اقفوو 

، لبقتسملا ةروص  اھنمض  رھظت  يتلا  ةلباقتملا 
/ يضاملا اھمھأ : نوكي  دقو  جاوزألا  هذھ  لوأ  لعلو 

(. يبرغلا  ) يبوروألا ملعلا   / رضاحلاو  ، ثارتلا
ةكرح قایس  يف   ، يضاملا وحن  برعلا  هجتا 
ثارت ىلع  مھریصم  لبقتسم  ءانبل  ةعساو 
رفوت ام  ىلع  ـة  لحرلا هذھ  او  ـ نبو  ، مھفال ـ سأ
فراعم نم  ـم،  هنم ـة  لیلق ـة  بخن ىدل  يأ   ، مھيدل

كلت نكل   ، ةیبنجألا ةفاقثلا  نم  اھودافأ  مولعو 
مھملع اونوكي  ىتح  مھل  ةیفاك  نكت  مل  مولعلا 

، ةماع ةروصب   ، يضاملاو ثارتلاب  لماكلاو  حیحصلا 
حتفيو  ، ملعتي أدب  دق  داكلاب  ناك  لوألا  لیجلا  نأل 
يتلا لدبتلا  حمالم  ىریل   ، ملعلا ىلع  هنویع 
نكت ملو   . هلوح رودي  ام  قئاقح  مھفيو   ، هترتعا
ردقلاب اھسفن  يھ  تروطت  دق  فارشتسالا  مولع 

ةئشانلا [187] . ةیبرعلا  ةضھنلا  دوھج  دیفي  يذلا 
يخيراتلا برعلا  ریصم  ىلإ  ةرظنلا  تدنتسا 

ةءارقلا هذھ  تأدبو   ، ةميدقلا بتكلا  ةءارق  ىلع 
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امأ  ، لئاوألا برعلا  نیيوغللاو  داقنلا  يديأ  ىلع 
سراف دمحأو  يجزایلا  میھاربإ  لثم  نويوغللا 

وحن اوحن  دقف  امھبارضأو  1801-1887م )  ) قايدشلا
يف اودھتجا  ثیحب  ةغللا  ىلإ  ةرظنلا  ميوقت  ةداعإ 
ىتح تادرفملا  نم  ةديدج  عاونأب  اھمجعم  ءانغإ 

- لبقتسملاو رضاحلا  يف  - ةرداق ةغللا  هذھ  نوكت 
بیلاسأ روطت  اھضرف  يتلا  راكفألا  لمح  ىلع 

ةجاح تناكو   ، لسرتلا اھرمثأو   ، ةيرثنلا ةباتكلا 
ةطاسب تلمأ  دق  ریبعتلا  ةعرس  ىلإ  فحصلا 
همولعو يندملا  میلعتلا  ىضتقا  امك   ، بیلاسألا

ىلع صرحلا  برغلا  نم  ةسبتقملا  ةثيدحلا 
. اھعيونتو اھتلوھس 

لبقتسملا ةباتك  ةدار  نم  قايدشلا  ناك  دقف 
لدبتست نأ  ةیبرعلا  ةضھنلا  ةعیبط  اھل  تدارأ  يتلا 
نوضاملا اھیف  مھلتسي  ىرخأب  ةقیتعلا  بیلاسألا 

ایخوتم بتكي   » قايدشلا قفط  اذكھو   ، بناجألا وأ 
يرجي يذلا  لھسلا  بولسألاو   ، ةديدجلا يناعملا 
ثيدح بولسأب  ةفاحصلا  جلاعي  حارو   ، عبطلا عم 

يف هعبت  دقو   . ةقیقحلاو ةقدلل  ّرحتو  رابخألل  عبتتو 
يروخلا لیلخ  لثم  نم  فحصلا  وررحم  هتسردم 
يناتسبلا میلسو  رابخألا " ةقيدح   " بحاص
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باحصأو قحسإ  بيدأو  نانجلا "  " بحاص
راثآ اولقن  نيذلا  نومجرتملاو   ، لالھلاو فطتقملا 
يف اولمعو   ، بیلاسألا مھنم  اوسبتقا  وأ  نییبرغلا 
میلسو  ، دادحلا بیجنك  ةصقلاو  حرسملا  نادیم 

رجف برعلا  دھشي  ملف   [188] « نوطنأ حرفو   ، شاقنلا
قئالعلا جشوأب  نوطبترم  مھو  الإ  نيرشعلا  نرقلا 
رضاحلا نمو  رضاحلا  ىلإ  يضاملا  نم  ةدتمملا 

. يضاملا ىلإ 
لیبس يف  ىطخلا  اودج  دقف  بدألا  داقن  امأو 
ةغالبلا ءاملع  ىمادق  فراعم  عاجرتسا 
مھمامتھا نع  اولختي  نأ  نود  نم   ، نییضورعلاو
ةلیسولا يف  يفصرملا  هبن  دقو   ، وحنلاب يدیلقتلا 

ةغللا ةینبو  ةحیصفلا  ةغللا  ةینب  نیب  ةقالعلا  ىلإ 
تناك نإو  ةیماعلا  ةغللا  مث   » لاق ثیح  ةیماعلا 

نم ریثك  ىلع  ةلمتشم  داسفلا  نم  ةلزنملا  هذھب 
ةجاحلا بسحب  ةحیصفلا  ةیبرعلا  ظافلألا 
فئاطلو تاقایسلا  نساحم  نم  اریثك  ةنمضتمو 
ملاعلا ىمسي  يتلا  رومألا  نم  كلذ  ریغو  تايانكلا 

كلذ نیبتي  امك  اغیلب  احیصف  اھاضتقمب  لماعلا  اھب 
ملعتملا لمأت  اذإف  ةغالبلا  مولع  ىلع  ملكتلا  دنع 
لئاسملا نم  ریثك  هیلع  لھس  سانلا  مالك  يف 
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تارابعلا اھانعم  مھف  تدعبأو  هیلع  اھتبعص  يتلا 
نأ برقي  ثیحب  اھیف  تارظانملاو  ةیحالطصالا 
نع الضفف   [189] « داتعملا ىلإ  داتعملا  ریغ  جرخي 
يتلا هروصعو  بدألا  ىلإ  ةیخيراتلا  هترظن 
بسح رھاوظلا  بیترت  اھاضتقمب  ثدحتسا 
ةرظن صنلا  اذھ  ضرعي   ، ينمزلا لسلستلا 
اھنأ ىریف   ، ةغللا روطت  ىلإ  ةیلكلا  يفصرملا 
ةرھاظ اھرابتعاب   ، يعیبطلا روطتلل  عضخت 
ربتعي ةيؤرلا  اذھ  قایس  يفو   ، ةیعامتجا
ةیمویلا ةایحلا  يف  ةلمعتسملا  ةغللا  يفصرملا 

أدبم كلذب  رقيو   ، ةیحالطصالا ةحیصفلا  ةغلل  الصأ 
الصأ فيرلاو  ةيدابلا  ةغل  رقي  هرابتعاب  لامعتسالا 
ةنيدملا ةغلل  فرتعي  الو   ، ةغللا هنم  ىقتست 

. ةلاصألاو ةحاصفلاب 
لامعتسالا برضأو   ، ةضھنلا طورش  تضرف  دقو 

اھمظنو ةديدجلا  ةایحلا  بیلاسأ  اھتدجوأ  يتلا 
يف  » يبدألا دقنلا  زایحنا   ، برغلا نم  ةدافتسملا 

ةیبولسألاو ةيوغللا  ةیحانلا  ىلإ  ةضھنلا  علطم 
الأ دحأ  ىلع  يفخي  ال  ببسل  كلذو   ، ةباتكلا يف 
نم طاطحنالا  دھع  يف  ةغللا  ىلع  مكارت  ام  وھو 

ةضھنلا داور  ضھنف   ، بارطضاو فعضو  لقث 
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نوسرادتي اوحارو   ، نمزملا ضرملا  اذھ  نوجلاعي 
. اھبیكرت بیلاسأو  اھقاقتشاو  اھلوصأ  يف  ةغللا 
، ةباتكلا يف  نحللاو  فعضلا  نوعبتتي  اوحارو 

میعز ناكو   . دسفأ ام  نوحلصيو   ، جوعا ام  نوموقيو 
يجزایلا میھاربإ  خیشلا  رامضملا  اذھ  يف  ةكرحلا 

. يجزایلا فیصان  خیشلا  لجن 
قمعتف  ، ةغللا ةمدخل  هسفن  يجزایلا  بصن  دقو 
مھفتو  ، اھروصع رمم  ىلع  اھعبتتو   ، اھمولع يف 

ذنم اھیف  فعض  لك  جلاعي  حارو   ، اھرارسأ عیمج 
باتكلا مجاھي  هب  اذإو   ، هرصع ىلإ  اھروصع  مدقأ 
مجاھي  ، نایبلاو ةغللا  بابرأ  مجاھي   ، ءارعشلاو

ال مجاھي   ، فحصلا يبتاكو  مجاعملا  يرشان 
نیبیف  ، حالصإلا دصق  نكلو  ةمجاھملا  درجمل 
ةجحب هببسو  باوصلا  هجو  نیبيو   ، هببسو أطخلا 

ال  ، ةناصر اھدعب  ام  ةناصرو   ، ةبیجع ةأرجو  ةغماد 
لب  ، هسفن وھ  وأ  هابأ  ناك  اذإ  ىتح  لاق  نم  همھي 
هتفاقث يجزایلا  مدختسا  اذكھو   ، بتك امو  لیق  ام 

، میلسلا هقوذو   ، ةذفانلا هتریصبو  ةعساولا 
داشراو ةغللا  ىوتسم  عفرل   ، ميوقلا هقطنمو 

عفر ىلع  ربكألا  لضفلا  هل  ناك  اذكھو   . باتكلا
. [190] « ةضھنلا دھع  يف  ةباتكلا  ىوتسم 
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، يبسنلا هلوط  ىلع   ، فنآلا صنلا  صخليو 
ذإ  ، ثارتلا ىلع  ضوھنلا  ىلإ  ةرظنلا  ءانب  ةیفیك 
نوكت نأ  يغبني  يذلا  لكشلا  ةضھنلا  داور  روصت 
ىلإ اوعجرو   ، لبقتسملا يف  ةیبرعلا  ةغللا  هیلع 
ةغلب قثي  قيرط  لوألا  نیقيرط : نم  يضاملا 
ىلع مولعلا  كلت  ئدابم  وأ   ، مھمولعو ءامدقلا 
تانھلا ضعب  ححصي  قيرط  يناثلاو   ، لقألا

، ءامدقلا كئلوأ  نع  تثرو  يتلا  طالغألاو 
ةديدج نكت  مل  نإ   ، ةديدج بیلاسأ  ثدحتسيو 

دنع ةئشانلا  ةجاحلا  يبلت  لقألا  يف  يھف   ، اھلك
ئشانلا ينفلا  رثنلا  بابرأو   ، ةفاحصلا باتك 

، حرسملا لثم   ، ةیبنجألا بادآلا  نم  سبتقملا 
ةيؤر تینب  كلذبو   . خلا .. اھعاونأب ةصقلاو 

، حَّحصملاو حَّحصملا  يضاملا  ىلع  لبقتسملا 
مھلتست ةضھان  ةروریس  ىلع  ادامتعا  حَّحصم 

عم  ، برعلا ءامدق  ثورومل  حِّحصمو  ةیبرغلا  ةفاقثلا 
. لوقنملا ةیبرغلا  ةفاقثلا  ثارت  فییكت 

يجزایلا میھاربإ  فقوم  دنع  فقن  نأ  مھملا  نمو 
هلعلو  ، ءيشلا ضعب  فنعلا  همسي  يذلا  ححصملا 

نع ریبعتلا  يف  ةدشلا  هذھ  نم  ائیش  ثرو 
(1871-1800  ) يجزایلا فیصان  هدلاو  نع  هفقاوم 

217 www.jadidpdf.com



هلجن [191] نم  ةظفاحملا  ىلإ  الیم  دشأ  ناك  يذلا 
ةسردم همعزت  يجزایلا  فیصان  نع  فرعو 

ىلع ظافحلاو  ـة  غللا ثعب  اھمھ  ةظفاحم « 
الو نوریثكلا  اھرصان  ـد  قو  ، ميد ـ قلا بولسألا 
، حورلا لبق  فرحلا  مھمھي  نمو  ةغللا  ءاملع  امیس 

ةوطخ مھتوطخ  تناكف   ، نطابلا لبق  رھاظلاو 
قشعتتو ةیسابعلا  بیلاسألا  ىلع  أكوتت  دیلقت 
بیكرتلا ةركف  اھیف  بلغتتو   ، ةعنصلاو ةغایصلا 

ال فینصتلا  اذھ  نأ  عقاولاو   ،  [192] « بدألا ىلع 
لھمت ةرداصم  نمضتي  هنأل  مكحتلا  نم  ولخي 
ىلع ظفاحملا  اھنع  ربع  يتلا  ةیعاولا  ةرادإلا 

. اھلقعي نأل  هنيوكت  طورش  هتلھأ  امك  ةغللا  ةروص 
ةدشلا هذھ  ریسفت  نكمي  ىرخأ  ةھج  نمو 

يتلا ةدارإلا  ةعیبطب  يجزایلا  میھاربإ  دنع  فنعلاو 
جاھتنا ةیغب  اھنع  تربع  دق  ةیبرعلا  تاذلا  تناك 
نكمي امك   ، اھریصم ذقنتسي  يذلا  رییغتلا  لیبس 
ىلع هتریغ  ةيواز  نم  هفقوم  ةمارص  ىلإ  رظنلا 
راوسأ لخاد  ةیمتحم  تلظ  يتلا  ةیبرعلا  ةغللا 
يذلا ءاعولا  اذھ   ، نینسلا تائم  نیصحلا  اھئاعو 

يمالسإلا [193] . نيدلا  ریغ  رخآ  ائیش  نكي  مل 
يدانم ىدان  املو   ، اقیثو اطابترا  هب  تطبترا  يذلا 
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ةیبرعلا ةغللا  تناك  برعلا  ثاعبنا  ناوأ  نآو  ةضھنلا 
هیلإ لمح  يبرعلا  ناسنإلا  ریكفت  ىلإ  لخدم  لوأ 
ناكف  ، هتاھاجتا [194]  نع  هل  ربعو   ، رییغتلا اياون 
لمحتل رییغتلاب  اھدھعت  ضوھنلا  ةدار  ىلع  امازل 

ام مكلذو   ، هئدابمو ركفلا  تایطعم  نم  لبقتسي  ام 
، يبرعلا فقوملا  ةرادص  يف  يبدألا  دقنلا  ىسرأ 

. ىرخأ انایحأ  هايإ  امدقتمو   ، ةرات  ، بدألا ارياسم 
رییغتلا روصت  نأ  لاحب  ينعي  ال  مالكلا  اذھ  نكل 

لك ىلإ  للستت  اھنأ  ولو  اھدحو  ةغللا  ىلع  رصتقا 
عقاولا وأ  يعامتجالا  لعفلا  نإ  لب   ، ركفلا تاجتنم 
ةیبارعلا ةروثلا  تدأ  ذإ  ركفلا  ىلع  هریثأت  هل  ناك 
اھثعاوب ءوشنو   ، ةضھنلا عناوم  ةلازإ  يف  ايویح  ارود 
ثعاوبلا نأ «  ىأر  يذلا  داقعلا  فصو  دح  ىلع 

تناك نأ  دعب  ترھظ  دق  رعشلا  غوصل  ةیقیقحلا 
تذخأ دق  ةیحلا  قاوذألا  نأو   ، ةبوجحم وأ  ةدوقفم 

دعب كلذ  ثدحي  الو   ، ةیساردلا دعاوقلا  لحم  لحت 
ةفلتخم ةكباشتم  ةریثك  رومأ  ةمألا  يف  ثدحت  نأ 

[195] « ءاحنألا عیمج  نم  اھیف  ةایحلا  رصانع  لوانتت 
نم ریثكلا  اھیف  ةروصب  ةضھنلا  عناوم  داقعلا  صخلو 
ماع عنام  ىلإ  اعیمج  اھدر  نیح  قمعلاو  ةقدلا 
نم دھع  يف  ةیموقلا  ةایحلا  روتف  وھو  دحاو « 
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[196] «. ليوط نمزلا 
عیمج هقاطن  لخاد  مضي  يلكلا  عناملا  اذھو 
تالاجم ىلع  ةعزوملا  ىرخألا  ةیئزجلا  عناوملا 
مجاعألا ةبلغو   ، يبنجألا ناطلس   » لثم ةایحلا 

ةردنو ةحیصفلا  بیلاسألاب  ملعلا  ةلقو  دالبلا  ىلع 
ةرازن ىلع   ، نیملعتملا يديأ  نیب  ةمیقلا  بتكلا 
نیبو مھنیب  ةیسفنلا  ةلصلا  عاطقناو  مھددع 

[197] «. مھبعش

ثيدحلا يبرعلا  دقنلاو  ثارتلا 
ةیخيرات لحارم  ىلإ  يبرعلا  دقنلا  ةأشن  دوعت 
ةقلعتملا ةميدقلا  تايورملاب  أدبت  ةمدقتم 
ةلصتملا ةیھقفلا  ءارآلاب  مث   ، ةیلھاجلا تاموكحب 

ص)  ) يبنلا اھنع  ربع  يتلا  نایبلاو  رعشلاب 
دقنف  ، رعشلاب ملع  ىلإ  روطتتل   ، هدعب نم  هؤافلخو 

، قطنملاب دقنلا  لصو  ىلإ  ةمادق  عم  لصو  يبدأ 
ةیعامتجالا هطورشب  بدألا  طبر  ىلإ  يلوصلا  عمو 

ةفرعملا مدقت  ىلإ  مزاح  عم  مث   ، ةيراضحلاو
ةیندم ىلع  میخ  يذلا  دوكرلا  نكل   . سفنلاب
ردقلا سفنب  يبدألا  دقنلا  لان  نیملسملاو  برعلا 

. ىرخألا ةفرعملا  ناولأو  بدألا  نونف  هتفرع  يذلا 
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ثيدحلا يبرعلا  يبدألا  دقنلا  وسسؤم  نكي  ملو 
ةیخيراتلا ةیفلخلا  هذھ  لثم  لامھإ  اوعیطتسیل 

اودقع نیح   ، بدألا اھیلإ  دنتسا  يتلا  ةليوطلا 
ةفرعملا تاقلح  بأرل  ةدعلا  دادعإ  ىلع  مزعلا 

يف رظنلا  فانئتساو   ، تعطقنا يتلا  ةيدقنلا 
هجوت ةوقب  اھراثأ  يتلا  ةیئایحالا  بدألا  لئاسم 

، اھنویحتسي ةیبدألا  راثآلا  دلاخ  وحن  داورلا 
ةیحورلا اھلھانم  نودیعتسيو   ، اھحور نومھلتسيو 

ال يذلا  ساسألا  اھنأكو  تدب  يتلا  ةیلامجلاو 
ىلإ يبرعلا  يعادبالا  طاشنلا  ثعبل  هنع  ةحودنم 

ةایحلا [198] .
بدألا نع  لقتسا  ثيدحلا  يبرعلا  دقنلا  نكل 
ساسأ ىلع  ءانبلا  نم  هأدب  امب  هدقنو  ميدقلا 
نییبوروألا بادآ  ىلع  هفرعت  نم  اھدمتسا  ةنيابم 

تاذ ةیبدألا  عاونألا  تناكف   ، ةثيدحلاو ةميدقلا 
نم ردصلا  لتحیل  رثنلا  ىربناو   ، ةیعوضوملا ةعزنلا 

مھناويد سسؤیلو   ، رعشلا نم  الدب  برعلا  مامتھا 
يقب لالقتسالاو  زیمتلا  اذھ  عمو  ديدجلا [199]  .
هقوذتو هیباتك  اياضقو  رعشلا  وحن  يوق  لیم  دقنلل 
حبصیل دقنلا  ةھجاو  ىلإ  ثارتلاب  تزفق  يتلا 
دعاوقلاو سیياقملا  هنم  دمتست  اسیئر  اردصم 
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. هماكحأ اھیلع  دقانلا  سسؤي  يتلا 
ةديدع تالواحم  ثيدحلا  يبرعلا  دقنلا  فرع 
دصر ىلع  نيرصاعملا  نيدقانلا  صرح  تدكأ 
ةروریس نمض  اھیلع  فرعتلاو  ثارتلا  ةرھاظ 
براجتب رمألا  قلعتأ  ءاوس   ، ةيدقنلاو ةیبدألا  ةایحلا 
نيدقانلا دوھجب  مأ   ، ةيرثنلاو ةيرعشلا  ةباتكلا 

تأشن نيذللا  عامتجالاو  ةفاقثلاو   ، نیيوغللاو
ةياعرلا تفرعو  دوھجلاو  براجتلا  كلت  اھنمض 

اھیلع تنش  امبرو  لشفلاو  لامھإلا  وأ   ، راھدزالاو
. موصخلا لبق  نم  اھیف  ةداوھ  برح ال 

لخادي ام  ىلإ  اوھبتنا  نيذللا  نيدقانلا  زربأ  نمو 
دومحم سابع  ةبوعص  نم  كلت  دصرلا  ةیلمع 
ددعت قایس  نمض  ةلكشملا  عضو  يذلا  داقعلا 
ةئیبلا نمض  يأ  دحاولا  دلبلا  نمض  ةیبدألا  تائیبلا 
ةمارصب اھمكحت  دعت  مل  يتلا  ةدحاولا  ةیعامتجالا 
ةدعابتم تافاقث  نیب  تعزوت  امنإو   ، ةدحوم ةفاقث 

رصم يف  مزلأ  ةئیبلا ...«  ةفرعم  تحضأف   ، ةنيابتمو
اھلیج يف  كلذ  نم  مزلأو   ، صیصختلا ىلع 
ذنم تلمتشا  دق  رصم  نأل   . صخألا ىلع  يضاملا 

ال تافلتخم  تائیب  ىلع  هتياھن  ىلإ  لیجلا  ةيادب 
ةغللا ریغ  ةفاقثلا  تالص  نم  ةلص  اھنیب  عمجت 
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نیمظانلاو نیبتاكلا  ةغل  تناك  يتلا  ةیبرعلا 
نكت مل  ةعماجلا  هذھ  يف  ىتح  يھو   ، اعیمج
ةجرد فالتخال   ، ةدحاو ةبترم  الو  دحاو  قسن  ىلع 
عون فالتخال  لب   . اھفئاوطو اھئاحنأ  يف  میلعتلا 
نمو ةینيدلا  سوردلا  ىلع  اوأشن  نم  نیب  میلعتلا 
نیب هفالتخاو   ، ةيرصعلا سوردلا  ىلع  اوأشن 
اذھ نم  بیصنب  اوذخأ  نم  نیبو  اعیمج  ءالؤھ 

. [200] « كاذو
رفانت ىلإ  ءابدألا  نیب  لاصفنالا  اذھ  عجري  دقو 
يذلا ديدشلا  فالتخالا  اذھ   ، هتعیبطو روصتلا  يف 
تاداع يف  انایحأ  يئزجو  ابلاغ  يلك  زيامت  ىلإ  رج 
دعابتلا اذھ  ىلع  نھرب   . رثنلا ةباتكو  رعشلا  لوق 

، ةغللا يف  فرصت  نم  ءابدألا  هیلع  ىرج  ام 
ةداعإو  ، اھبیكارتل حیحصتو   ، اھمجعم يف  ديدجتو 

يف دھزي  الیكشت  هلیكشتو   ، قوذلا مییقت 
ام وھو   ، ةمدانملا سلاجم  سوقط  نم  فولأملا 

ءابدألا ىلع  ةجردلا  يف  توافتب  همیمعت  نكمي 
حور ينفلا  مھاعسم  ىلع  نمیھ  نيذلا  باتكلاو 

ام ریثأت  مھلوقع  داقو   ، ةديدجلا اھراكفأو   ، ةضھنلا
تاداع بيرغ  نم  مھیلإ  لقن  امو   ، هونياع

، فیلأتلاو لسرتلاو  مظنلاو  لوقلا  يف  نییبوروألا 
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عقاو نع  ریبعتلا  نم  اھبرقو   ، مھتاعوضوم ةلوھسو 
. ةیمویلا مھتایح 

ةفاقثلا راقتفاب  ةساردلا  ةبوعص  داقعلا  للعو 
زیمي يذلا  ةدحولا  رصنع  ىلإ  ةرصاعملا  ةیبرعلا 
لثم يف  ذإ   ، ارتلجنا وأ  اسنرف  يف  ةیبدألا  ةفاقثلا 
يف  » ءابدألا شیعي  نییبوروألا  نيدلبلا  نيذھ 
دحاو وج  يفو  ةفاقثلا  لحارم  نم  ةدحاو  ةلحرم 
نكي ملو   [201] « ةماعلا ةفرعملاو  بدألا  ءاوجأ  نم 
ةفاقثلل ددعتملا  عباطلا  داقعلا  نع  بیغیل 

لیبس ىلع  ةیسنرفلا  ةفاقثلا  نإ  لب   ، ةیبوروألا
يتلا ةجردلا  ىلإ  ةدحوم  ةفاقث  نكت  مل  لاثملا 
تائیبلا ددعت  ةیضرف  هل  میقتستل  داقعلا  اھروص 

وھ لیلحتلا  اذھ  يف  رصنع  مھأ  نكل   ، ةروكذملا
لصفي قیمع  خرش  دوجو  ىلإ  ةحضاولا  ةراشإلا 

، روكذملا لیجلا  يف  نيرصاعتملا  ةیبرعلا  ءابدأ  نیب 
زییمتلا يضتقي  ثیحب  ربكلا  نم  خرشلا  اذھ  نأو 
فالتخالاو ينفلا  توافتلا  قلطم  ىلإ  ال  عوجرلا 

عم ةنراقملاب  كاذ  وأ  لمعلا  اذھ  ةلاصأ  لوح 
ىلإ ءامتنالا  همساقت  يتلا  ةیبدألا  لامعألا 
زییمتلا اذھ  نإ  لب   ، نمزلا نم  ةددحم  ةلحرم 
اھضعب ىرخأ  طورشب  ماملإلا  ىلإ  هیف  جاتحي 

224 www.jadidpdf.com



نوكي دقو  ةفاقثلاب  قیصل  رخآلا  اھضعبو  يعامتجا 
وأ  ، حالصإلا بورضو  ةسایسلا  ىلإ  عجري  ام  اھنم 

. يبنجألا لالتحالا 
نم ءابدألا  ةفاقث  يف  سناجتلا  مدع  ناكو 
امیس يبر ال  ـ علا ـر  كفلا اھقرط  يتلا  تاعوضوملا 
زربأ دحأ  قلطأ  ثیح  ةیبرعلا  ةیموقلا  ةاعد 
لآملا اذھ  ىلع  اھیف  رسحتي  ةخرص  اھیلثمم 
تتشتلا راثآ  ةظحالم  نم  اریثك  ملأتأ  تنك  ينإ  »

، ةیبرعلا دالبلا  يف  ةفاقثلا  تروتعا  يتلا  ةلبلبلاو 
تنكو  ، ةثيدحلا اھتضھنو   ، ریخألا اھثاعبنا  رصع  يف 

ءارشتسا نود  ةلولیحلا  ىلإ  دیعب - دمأ  ذنم   – وعدأ
يف ةفاقثلا "  " دیحوت ءارو  يعسلاو  ةلبلبلا  هذھ 

. [202] « ةیبرعلا راطقألا  فلتخم 
نع هتحورطأ  احراش  هدصقي  ام  داقعلا  حضويو 
يف امأ  لوقیف « : ةضھنلا  ةيادب  شیعت  يھو  رصم 
نم اھئابدأ  نم  ناك  دقف  يضاملا " لیجلا   " رصم

ةناتسآلا لھأ  ةأشن  ىلع  أشنو  سيراب  يف  سرد 
يف أشنو  رھزألا  عماجلا  يف  سرد  نم  مھنمو 
يف بش  نم  مھنم  ناكو   ، دیعصلا ىرق  نم  ةيرق 
ةيداب ةلیبق  يف  بش  نم  مھنمو  ةراضحلا  رجح 
ردص يف  نئادملا  رواجت  تناك  يتلا  لئابقلاك 
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قرعأ ىلع  علطا  نم  مھنم  ناكو   ، مالسإلا
يف هتغل  تناك  نم  مھنمو  ةیبرعلا  بیلاسألا 
الإ اھیلع  ديزت  ال  ةیمویلا  ثيداحألا  ةغل  همظن 

راوطألا مھفن  نأ  انل  رسیتي  نلو   ، بارعإلا دعاوق 
مھف ریغب  ثيدحلا  يرصملا  رعشلا  اھب  ربع  يتلا 
راوطألا هذھ  عباتن  نأ  انل  رسیتي  نلو   ، تائیبلا هذھ 
بالقنالا ىنعم  كردن  نأ  الو  رضاحلا  انموي  ىلإ 

نرقلا رخاوأ  يف  قاوذألاو  ناھذألا  ىلع  أرط  يذلا 
ریغب نيرشعلا  نرقلا  لئاوأ  يف  مث  رشع  عساتلا 
اظوحلم ناك  امك  رعشلاو  بدألا  ىنعم  ءاصقتسا 

. [203]  « تائیبلا كلت  عیمج  يف 
اذھ راثآ  ىلع  ثيدحلا  يبرعلا  دقنلا  ىفق  دقو 

تاھاجتا هرودب  فرعف   ، بدألا هفرع  يذلا  رفانتلا 
نم اعیمج  تجردت  اھنكل   ، اعساو افالتخا  تفلتخا 
ىلإ نییبوروألا  جھانمو  راكفأب  يحطسلا  رثأتلا 
ضعب يف   ، هبحاصب لصي  دق  يذلا  لماكلا  لعافتلا 
راكفألا كلت  ملاع  ىلإ  حيرصلا  ءامتنالا  ىلإ  نایحألا 
اتیمتسم اعافد  اھقانتعا  نع  عافدلاو   ، جھانملاو

ةیھام داقنلا  ءالؤھ  روصت  يف  ریغت  دوجو  دكؤي 
ةیلمع اھنم  لعجت  يتلا  ةروصلاب  ةضھنلا  ةیلمع 

دنع ادغ  يذلا   ، ةایحلا يف  يبرغلا  جھنلل  عابتا 
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. يرصعلا جھنلل  اقباطم  ضعبلا 
تاھاجتا فینصت  اھب  ينعنو   ، ةيوازلا هذھ  نكل 

موھفم ىلإ  ادانتسا  ثيدحلا  يبرعلا  دقنلا 
اھتلباقمو  ، ةھجو وأ  يأر  نم  قلطني  يذلا   ، ةضھنلا
فالتخالا رواحم  نمض   ، هيأرو مصخلا  ةھجو  ىلإ 

راطإ نمض  يأ   ، هءارو فقت  يتلا  تائفلاو 
اياوزلا نع  انلغشي  نأ  يغبني  ال   ، ایجولويديالا
مولعلا باستكا  ریثأتب  قلعتت  يتلا  ىرخألا 

نع ئشانلا  فالتخالاو   ، ةیعامتجالاو ةیناسنإلا 
صاصتخا رئاود  نمض  ثيدحلا  يبرعلا  دقنلا  ریطأت 

. ضعب نع  اھضعب  اھلالقتسا  دودحو  مولعلا  هذھ 
تاساردلا نوك  هبانلا  عبتتملا  نع  يفخي  الو 

لك  ، فلتخت مل  ةیعامتجالاو  ةیسفنلاو  ةیخيراتلا 
ةدعاسملا نع   ، اھل ءابدألا  برشت  ةعیبط  بسح 

لیلحتلا رظن  ةھجو  نم   ، ثارتلا ةسارد  ىلع 
، ةرات يبدألا  خيراتلا  ةھجو  نمو   ، ةرات يسفنلا 

ةیبرغلا جھانملا  قیبطت  وحن  هاجتالا  اذھ  نأ  ریغ 
ثوروملا نم  ةیناسنإ  جذامنو  رصانع  وأ  ءازجأ  ىلع 
يوضھنلا يبرعلا  روصتلا  روطت  ىلإ  ریشي  امنإ 

امھنم لعجي  روصت  وھو   ، امھیلك دقنلاو  بدألل 
يتلا ةقيرطللو   ، سرادلا ةدارإل  امامت  ةعضاخ  ةدام 
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ئبني ام  وھو   ، اھلیلحتو اھحیشرتل  ةعجان  اھاري 
ةبستكملا ةيرصعلا  فراعملاب  ةقثلا  لوخد  نع 

ةحلسأ فراعملا  هذھ  نم  لعجت  ةمدقتم  ةلحرم 
روصت ةقثلا  كلت  نع  أشنيو   ، اھتدئافب قثوي  تاودأو 
يبرعلا لقعلا  تاركتبم  نم  ءزج  اھنأب  مھاو 
. يلامجلا هسحو   ، يدقنلا هیعوو   ، يوضھنلا
يعو خوسر  ىلع  دعاسي  نأب  ىشخي  ام  اذھو 
يف يبسنلا  برعلا  حاجن  ریثأت  نع  مجان  فئاز 
مث ةیبرغلا  ةفاقثلا  نع  ةلوقنملا  مھفراعم  باستكا 
كلتل ةلوقعم  تاقیبطت  زاجنا  ىلع  ةردقلا  رفاوت 
رھاوظو  ، ةثوروم صوصن  ىلع  فراعملاو  جھانملا 

، ةرصاعملا صوصنلا  نأش  كلذ  يف  اھنأش   ، ةميدق
رصع علطم  ذنم  ةدجتسملا  يبرعلا  عقاولا  رھاوظو 

ةضھنلا [204] .
ةيادب عم  أدب  يذلا  يبرعلا  دقنلا  سیسأت  نإ 

، ةددجملا ةیبدألا  هعاونأو  ثيدحلا  بدألا  سیسأت 
ءازإ نيدقانلا  فرصت  ىلع  انلیحي  ةسبتقملاو 

هرابتعاب يبيرجتلا  عقاولا  يف  هعقوم  نم  ثارتلا 
دقلف  . بتكلاو صوصنلا  نم  ةمخض  تاعومجم 
يئاقتنا فيرعت  لحم  ةریثكلا  تاثوروملا  هذھ  تناك 
ادامتعا اھیكلھتسم "  " ىلإ امھيدقت  ةمھمب  ماق 
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 – اھتمءالم ىلإ  ادانتسا  وأ  يبدألا  اھعون  ىلع 
يلامجلا قوذلا  بلاطمل  فرصتملا - اھددحي  يتلا 

عوضوم ىرخأ  ةھج  نم  تناك  امك   . هؤاشنإ يراجلا 
ءانبو  ، اھتغل ضماوغ  حرشب  اھیناعمل  نراقم  كیكفت 
ةماعلا ةروصلا  ىلع  ادامتعا  يناعملا  كلت  ةروص 

، ةفلتخملا ةميدقلا  روصعلل  تمسر  يتلا  ةیلكلا 
، داقنلاو نیيوغللا  نم  داورلا  اھأدب  ةمھملا  هذھو 

ةغللا تایطعمل  اردصم  اھیف  صنلا  نكي  ملو 
ةلیسو ناك  لب   ، بسحو ةیسیسأتلا  ةغالبلاو 
ةیلختملا ةیئایحإلا  ينفلاو  يبدألا  جاتنإلا  ةداعإل 

. ةذفنملاف
يناثلا بناجلا  ىلع  دقنلا  سیسأت  انلیحي  امك 
هعقوم نم  اقالطنا  ثارتلا  ءازإ  نيدقانلا  كولس  نم 
نھذلا ةینب  يف  هعقوم  نم  اقالطنا  يأ   ، لقعلا يف 

يف ثارتلا  ناك  دقف   ، ئراقلا نھذلاو  دقانلا 
ام راھظإل  ةبسانمو   ، اینادجو ىطعم  سوفنلا 
امو اھملاعب  ةقياضتملا  ةروھقملا  تاذلا –  لخادب 
وحن علطتو  قوت  نم  روصقلا - هجوأ  نم  هب  جعي 
مكارتو رعاشملا  كلت  طغض  نم  سوفنلا  ريرحت 
ىطعم ناھذألا  يف  ناك  هنكل   ، يبلسلا اھریثأت 
ةرمث ناك  هنأ  يأ  هسفن  تقولا  يف  ریكفتو  مھف 
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اھطیحم لمأتت  يتلا  تاذلا  دھج  هیف  زربي  ديرجت 
كلذ لعلو   ، اھدوجو طورشو  يلخادلا  اھملاعو 
زواجتت ثارت "  " هظفل تالالد  لعج  ام  وھ  فیظوتلا 

نع ربعتل   ، يداملا هدوجوو  ثوروملا  لیثمت  دودح 
ةھج نم  اھتاذل  اھتفرعم  اھئانبو  تاذلا  ةمزأ  لیثمت 
ةیناث [205] . ةھج  نم  يلكلا  هلكش  يف  عقاوللو 
اھافضأ يتلا   ، ةصوصخملا ةعیبطلا  هذھ  لعلو 

انایك وأ  الیثمت  هرابتعاب  ثارتلا  ىلع  نھذلا 
نیب لخادتلا  نم  برضلا  اذھ  انل  مسرت  ايديرجت 
ضھنت يتلا  تاذلا  لیثمتو   ، عوضوملا لیثمت 

ام وھ  لخادتلا  اذھو   ، ةروكذملا لیثمتلا  ةمھمب 
ضماغ رصنعب  مدطصت  میمعتلا  ةیلمع  لعجي 
موھفم ىلإ  ثارتلا  موھفم  ليوحت  نود  لوحي 

نم  ، ثوروملا ىلع  هتلالد  نأل   ، دودحلا حضاو 
هریكفتو  ، ةبرطضملا ثراولا  ةایح  ىلعو   ، ةھج
هدودح لعجت   ، بارطضالا اذھ  رصانعب  بوشملا 
هئاقب يف  دیفي  ال  ام  وھو   ، ةحوتفم ةیلالدلا 

مادختساو جاتنإ  تایلمع  يف  ةقدب  المعتسم 
. فراعملا

موھفملا نإ  لوقلا  نكمي  فلس  ام  ىلع  ادامتعا 
ةیسفن  ، ةیخيرات ةلاحب  طبترم  هددصب  نحن  يذلا 
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مدعو  – هضومغب لثمي  وھو   ، ةیفاقثو ةیعامتجاو 
مدع نع  الضف  ةقدب  همادختسا  لقح  ديدحت 

ـة يسفنلا ةلحرملا  ضومغ  هتايوتحم - نییعت 
ينبتو  ، ةیبرعلا تاذ  ـ لا اھب  رمت  يتلا  ـة  يلقعلاو

وحن اھھاجتاو   ، اھروطتو اھومن  ةروریس  اھلالخ  نم 
. يخيراتلا اھلالقتسا  ةزایحو  اھتاذ  قیقحت 

نم ادحاو  ثيدحلا  يبرعلا  يبدألا  دقنلا  لثم  دقو 
داوملا روضحب  ىنغ  ةیفرعملا  لوقحلا  رثكأ 

وأ  ، ارشابم ايدام  اروضح  هصوصن  نمض  ةثوروملا 
ةللحم وأ   ، ةلوؤم وأ  ةحورشم  نیماضم  ةروصب 
اروضح ثارتلا  ةرھاظ  روضحو   ، ةرسفمو [206] 
دقعم يخيراتو  يعقاو  فقوم  ةروص  ذخأ  ایعامتجا 
لكش ذخأ  يذلا  ثارتلا  موھفم  روضح  مث   ، نآ يف 

، نھذلا يف  ةرھاظلا  لیثمتب  ضھنت  ةفرعم  ةادأ 
، باطخلا يف  اھظوفلم  وأ  اھلداعمب  قطنلاو 

. ةغللا فئاظو  نمض  اھلوادتو 
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ـث: لا ـ ثلا ـل  صفلا
ـج هنملاو مو  ـ هفملا

اھعوضومو ةیبرعلا  تاذلا 
ةیبرعلا تاذلا  تدج  ىلوألا  ةضھنلا  تايادب  ذنم 
تحاتأ تاموھفملا  نم  ةلسلس  ثادحتسا  يف 

ىلع تاذلا  فرعت  عورشم  ذیفنت  ةصرف  ركفلل 
ام لصفلا  اذھ  يف  اھعوضومب  ينعنو   ، اھعوضوم

يئیبلا نیطیحملا  مسا  تحت  عمجي  نأ  نكمي 
يذلا يجراخلا  ملاعلاف   ، ةیبرعلا تاذلل  يخيراتلاو 
تنشد يتلا  ةلحرملا  نابإ   ، تاذلا هذھب  طاحأ 
رھظي نكي  مل   ، ةظقیلا ىلإ  طاطحنالا  نم  لاقتنالا 
ةفرعم لك  يف  ضرتفملا  يفاكلا  حوضولاب  اھل 
ىخوتت ةیكاردإ  ةریخألا  هذھ  تناكأ  ءاوس   ، اھجتنت

يف هرصحو  هفیصوت  ىخوتت  ةيریظنت  مأ   ، هتنياعم
رفوت نأ  ةفرعملا  هذھب  ايرح  ناكو   ، ةدرجم ةروص 
هدادسو  ، رظنلا حوضو  نم  الوبقم  ادح  تاذلل 
لامعتسالل ةفرعملا  كلت  حالص  نمضتل   ، يبسنلا

. [207]

، ةیبرعلا تاذلا  اھتھجاو  يتلا  تايدحتلا  لوأ  ناكو 
ةفرعم نيوكت  ىلإ  لصوتت  نأ  وھ  اھربكأ  امبرو 
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مھتلواحم تكفنا  ام  نيذلا  نییبوروألاب  ةیعوضوم 
ةیمالسإلاو ةیبرعلا  دالبلا  ىلع  مھتنمیھ  ضرف 

يقلت  ، ةیسایسلاو ةيركسعلا  لئاسولا  فلتخمب 
نأ دعب   ، هیلع ىدتعملا  لقع  مامأ  ةفیثك  بجحب 
حلاصم بسكل  ةنمیھلا  هذھ  فیظوت  مھنم  سحأ 

، برعلا دالب  يف  مھنادلبلو  مھل  ةصاخ  ةيداصتقا 
نم عونلا  اذھ  ينب  دقو   . اھلھأ باسح  ىلعو 
فراعم ىلع  نییبوروألا  اياونو  فادھأ  ةفرعم 
دعاسو  ، نییبیلصلا نع  نوملسملا  اھنوك  ةقباس 
تامولعملا مكارت  نم  مھيدل  ىقبت  ام  مادختسا 

بورحلا ذنم  مھتاسایسب  ةربخلا  نمو   ، ماكحألاو
نع ىلوألا  ةیبرعلا  راكفألا  ءانب  ىلع  ةیبیلصلا 

. نییبوروألا
ىلإ ىدأ  ةفاقثلا  لاجم  يف  مھب  كاكتحالا  نكلو 
موقلا ءالؤھ  ىلع  فرعتلا  طمن  نم  برعلا  لاقتنا 
ىلإ ادانتسا  مھلاعفأو  مھاياون  ىلع  مكحلاو 
ىلإ  ، ةميدق ةیجولويديإ  وأ  ةینيد  ماكحأو  تاروصت 

بارتقالا ىلإ  دنتسي  فرعتلا  نم  امامت  ديدج  طمن 
ةءارقو يناسنإلا  مھباطخ  عامسو   ، مھنم

نم هیلع  نومدقي  امو  نولعفي  ام  ةيؤرو   ، مھتاباتك
لاجم يف  هنوزجني  اوناك  ام  وأ   ، كو ـ لسلا برضأ 
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ال برغلا  ءاملع  نكل   ، تالآلاو عناصملاو  ةرامعلا 
ةبكاوم ىلع  اوردقي  مل  مھنم  نییعامتجالا  امیس 
حلاصمل زاحنت  ال  ةفصنم  ةقيرطب  حاتفنالا  اذھ 

ةضھن معد  ىلع  كلذب  دعاستف  هتنمیھو  برغلا 
اھجوضن راھدزاو   ، يناسنإلا اھدعب  ءارثإو  برعلا 

يتاذلا [208] .
اباب ةفراعلا  ةیبرعلا  تاذلل  ةلقنلا  هذھ  تحتف  دقو 
ءارو ةرتتسملا  ةیباجيإلا  بناوجلا  ىلع  هنم  تلطأ 
امم  ، بارغألا ءالؤھل  ةيداعملا  ةيدیلقتلا  ةروصلا 

اھعوضوم ةروص  ءانب  يف  تاذلا  حاجن  ىلع  دعاس 
ةفرعملا تھجتا  كلذبو  رخآلا [209]  . وھو  يجراخلا 
ةیفلخلاب ةقلعتملا  ةدقعملا  بناوجلا  وحن  ةیبرعلا 

دقو  ، ةيداصتقالا اھعفاودو  ةيراضحلاو  ةیعامتجالا 
لاكشأ نم  الكش  رییغتلا  كلذ  ةيادب  تدلو 

ءازإ يلع  دمحم  دنع  رھظ  ةیسایسلا  ةفرعملا 
ديدج عون  فییكت  ىلإ  هب  ىدأو   ، نییبوروألا ءالؤھ 
هلالخ نم  تمظتنا  يذلا  حتفنملا  كولسلا  نم 

هب [210] . هتقالع 
هدجو ام  ثدحتسملا  كولسلا  اذھ  دطو  اممو 

نم ددجلا  ةفرعملا  يعناص  ىدل  بحرم  ىدص  نم 
ءاكذ ىلإ  اونطفت  نيذلا   ، ابوروأ ىلإ  تاثعبلا  لاجر 
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نم هتردابم  هیلع  تلمتشا  امو  حومطلا  مھمكاح 
لوقي ىنعملا  اذھ  يفو   ، مھدالبو برعلل  ةدئاف 
نمف : » يلع دمحم  يعاسم  افصاو  يواطھطلا 
وھو  ، ىلاعتو هناحبس  هللا  هظفح   ، هیلوت أدبم 

، الاضع ناك  هالول  يذلا   ، اھئاد ةاوادم  يف  جلاعي 
هلاوز نوكي  نأ  داك  دق  يذلا   ، اھداسف حلصيو 

، ةعرابلا نونفلا  بابرأ  هیلإ  يجتليو   ، الاحم
ضئاف مھیلع  قدغيو   ، جنرفالا نم  ةعفانلا  عئانصلاو 

نم  ، اھریغبو لب  رصمب  ةماعلا  نأ  ىتح  هتمعن 
جنرفالا لوبق  ببسب  موللا  ةياغ  هنومولي  مھلھج 

هنأب مھنم  الھج   ، مھیلع هماعنإو  مھب  هبیحرتو 
مھمولعو مھتیناسنإل  كلذ  لعفي  امنإ  هللا  هظفح 

[211] «. هیلإ تعد  ةجاحلاف   ، ىراصن مھنوكل  ال 
كولسلا عون  ىلإ  ةداھشلا  هذھ  ریشتو 
يواطھطلا دنعو   ، يلع دمحم  دنع  دجتسملا 

ةحلصمو  ، ةیناسنإلا ةعزنلا  تحضأ  ثیح  هسفن 
يسایسلا كولس  طبضي  ام  امھ   ، ةمألاو دالبلا 

نم كلذ  هنع  نیبي  ام  يفخي  الو   ، امھیلك ملاعلاو 
مل ةبخن  ىدل  رخآلا  ةفرعم  يف  میظع  لوحت 
ةروصب تمواق  يتلا   – ةماعلا رعاشم  يعارت 
لمعت تحبصأ  لب  لوحتلا - نم  عونلا  اذھ  ةيوفع 
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يف ةیفخلا  داعبألا  ریسفت  ةلواحم   ، اھنع ةلصفنم 
مل اھمھفت  طورش  نأ  فرعت  يتلا  اھیعاسم 

. دودحملا ةبخنلا  كلت  قاطن  نمض  الإ  دعب  عمتجت 
ةیملعلاو ةیسایسلا  ةبخنلا  ریكفت  هجتا  كلذبو 

ال ةديدج  سیياقم  قفو  رخآلا  اذھ  روصت  وحن 
. ادئاس ناك  امب  اھل  ةقالع 

نییبوروألا ءالؤھ  ىلع  حاتفنالا  وحن  هاجتالا  دكأتو 
تملس ةیعوضوم [212]  ةنياعم  ببسب  نیفلتخملا 
عاضوأ عم  قوفتو  مدقت  نم  هیلع  مھ  ام  حیجرتب 

فیك رسفي  ام  وھو   ، ةیلحملا نیملسملا 
هللا هظفح   ،( يلع دمحم   ) ةمعنلا يلو  عراس  »...

هنكمأ ام  اھیف  رضحأف   ، هدالب نیسحت  يف   ، ىلاعت
هثعب هنكمأ  ام  ثعبو   ، جنرفإلا ءاملع  نم  هراضحإ 

[213] «. دالبلا كلت  ىلإ  رصم  نم 
، ةفرعم ردصم  هسفن  تقولا  يف  وھ  رخآلا  نكل 
ىلع فرعتلل  ةلیسوو   ، همیلعتب عفتني  ملعم  يأ 
صانم ال  يذلا  هلاثم  ىلع  اھتروص  ءانبو   ، تاذلا
حمست ةلحرملا ال  نأل   ، ظفحتب ولو  ىذتحي  نأ  نم 
نوبلا ببسب   ، عساو ءاذتحاب  يأ   ، كلذ نم  رثكأب 
ةيرحلا نم  هیلع  مھ  ام  نیب  لصفي  يذلا  عساشلا 

امو  ، نارمعلا روصو  میظنتلاو  مولعلا  يف  مدقتلاو 
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فلتخم يف  رخأت  نم  برعلا  دالبو  رصم  هیلع  تناك 
. ةایحلا هجوأ  ةیقب  يفو   ، تالاجملا هذھ 

يف يواطھطلا  يلع  دمحم  دوھج  تزرب  كلذل 
نیلھؤم ناكسلا  نكي  مل  يتلا  ةیباجيإلا  اھتروص 

افصاو يواطھطلا  لوقي  كلذ  يفو   ، اھتقیقح يعول 
الو  » اھسفن نع  قطنت  يتلا  دوھجلا  كلت  جئاتن 
رصمب عئانصلاو  نونفلا  نأ  ركني  نأ  ناسنإل  ىتأتي 

امف  ، نكت مل  نأ  دعب  تدجو  دقو  لب   ، نآلا تعرب  دق 
هلحم يف  ناك  كلذ  ىلع  ةداعسلا  بحاص  هقفنأ 

سرادملاو لماعملاو  شرولا  ىلإ  رظناف   . اقافتا
، ةيداھجلا ركاسعلا  رمأ  بیترت  ىلإ  رظناو   ، اھرحنو

قحأو ةداعسلا  بحاص  هعنص  ام  نسحأ  نم  هنإف 
ةيرورض كاردإ  نكمي  الو   ، تاریخلا لعف  نم  خرؤي  نأ 
دھاش وأ  جنرفالا  دالب  ىأر  نمل  الإ  ماظنلا  اذھ 
ةمیق تحضأ  جنرفالا  دالب  ةروصف   [214] «. عئاقولا
يرجي ام  ىلع  نوعلطملا  اھلوادتي  يتلا  میقلا  نم 
لیلد ةضھانلا  رصم  ةروصو  روطت  نم  رصم  جراخ 
جھنلا باوص  ىلع  ضحدي  ال  يعقاوو  يسح 

. عبتملا
ةروص ءانب  يف  ةیبرعلا  تاذلا  تحجن  نإ  امو 
لواحت اھتاذ  ىلع  تأفكنا  ىتح   ، يجراخلا ملاعلا 
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تاوطخلا وأ  تاراشإلا  ىلوأ  تناكو   ، اھیلع فرعتلا 
كلت يھ  تاذلا  وحن  هجوتلا  لجأ  نم  تمت  يتلا 
انھو رخآلا  عم  ةنراقم  عوضوم  اھلعج  يف  تلثمت 

، رخآلا ةوق  ىلإ  تاذلا  نطفت  نأب  ریكذتلا  نم  دبال 
يذلا  ، ميدقلا اھقئاع  ىلع  بلغتلا  نم  اھنكم 

نییبلصلا ةمواقم  رصع  نع  ةروثأملا  ةروصلا  هتلثم 
ىلإ ءامتنالا  ارصنع : اھیف  جزتما  يتلا  ةروصلا  كلت 
ةيداملا طورشلا  كالتماو   ، ةفلتخم ةینيد  ةيوھ 
دیفملا حیحصتلا  ىلإ  تدأو   ، رصنلاو ةمواقملل 

. تاذلا ةفرعم  يف  رظنلا  ةداعإ  رارق  هنع  رجنا  يذلا 
امك ةیبرعلا  تاذلا  ةروص  يف  ایلج  كلذ  ظحلن 

يواطھطلا ةنياعم  لالخ  نم  اھتاذ  نع  تربع 
نم ةراضحلاو  ةمألا  ىرتعا  ام  ةقیقحل  هیعوو 

عانتقالا نم  كلذ  هاضتقا  امو   ، طاطحناو روھدت 
نییبوروألا ملع  نم  ةدافتسالا  ةرورضب  جردتملا 

، ةيراضحلا مھتازجنمو  مھكولسو  مھتفرعمو [215] ، 
نیسحت يف  طاشنو  ةمھ  نم  كلذ  نع  مجن  امو 
دییشتو سرادملا  ءاشنإو   ، نارمعلا طورش 
تادجتسم نم  اھریغو   ، شیجلا میظنتو  روسجلا 

. نیيرصملا ةایحلا 
، نمزلا نم  اليوط  احدر  لومخلا  اھارتعا  نأ  دعب 
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ذخألا لعفب  مادتساو   ، هتيویح طاشنلا  داعتساف 
امدقت تفرع  يتلا  ةیبوروألا  ةراضحلا  بابسأب 

، ذئنآ  ، امھل ریظن  ال  اعسوتو  مولعلا  يف  امیظع 
اديدج ایعو  اھبسكأف   ، هب تاذلا  ترصبت  ام  اذھو 
لوقي اذھ  يفو   ، يملعلاو يفاقثلا  اھعقاو  قئاقحب 
رئاس تيأر  ةقیقحلا  نیعب  ترظن  اذإف  يواطھطلا «:
جنرفالا ءالؤھل  ةمات  ةفرعم  ةفورعملا  مولعلا  هذھ 

ائیش لھج  نمو   ، اندنع ةیلكلاب  ةلوھجم  وأ  ةصقان 
ربكت املكو   ، ءيشلا كلذ  نقتأ  نم  نود  ـو  هف
دمحلاف نھترسحب  تام  ائیش  هملعت  نع  ناسنإلا 
تاملظ نم  انذاقنإل  ةمعنلا  يلو  ضیق  يذلا   

نأ نظأو  انریغ  دنع  ةدوجوملا  ءایشألا  هذھ  لھج 
لوقأ امك  لوقي  میقتسم  عبطو  میلس  قوذ  هل  نم 

. [216] «
ترمتسا ول  انكمم  رخآلا  ىلع  حاتفنالا  نكي  ملف 

اھنأل  ، هیلع اھقوفت  مھوت  يف  ةیبرعلا  تاذلا 
اھنوك ىلع  كلذب  لالدتسالا  يف  رمتستس 
دھشت اھنأ  تمھوت  امبرو   ، رصعلا عم  ةمجسنم 
تكفنا ام  اھلاوحأ  نأ  نیح  يف   ، لضفألا وحن  اروطت 

دعاس دقو   ، لماشلا روھدتلا  يواھم  يف  لفست 
فعضلاب میلستلاو   ، زجعلاب يئاھنلا  رارقإلا  اذھ 
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ةیبرعلا تاذلا  ةایح  يف  ديدج  فقوم  روھظ  ىلع 
اذھو  ، ریغلا نوع  بلطل  دادعتسالا  فقوم  وھ 

نأ نودب  يجراخلا  نوعلا  لوبقل  دادعتسالا 
نأش نم  لالقإلاو   ، ناوھلاب روعشلا  كلذ  بحاصي 
ةھج نم   ، دادجألاب ةناعتسالا  قيرط  لھس   ، تاذلا

. ثوروم نم  هوفلخ  ام 
ةدعل المھم  ةفلاسلا  روصعلا  ثرإ  يقب  دقل 

نيرصعلا يف  ةیبرعلاب  نوقطانلا  رعشي  ملو   ، نورق
اذھ لالغتسا  ىلإ  ةجاحلاب  ينامثعلاو  يبويألا 
عضي يذلا  يقیقحلا  يدحتلا  دوجو  مدعل  ثرإلا 

نوضوخي اوناك  دقف   ، ءاقبلا كحم  ىلع  مھتایح 
مل مھنأ  الإ  انایحأ  مھفعض  نع  فشكت  ابورح 
ىلإ  . ءاقبلا لوح  لؤاست  عضوم  مھتایح  لك  اوعضي 
ةلمح ذنم  هونياع  يذلا  زجعملا  قوفتلا  مھكبرأ  نأ 
تاذلا خيرات  يف  بیقنتلا  ىلإ  مھب  ىدأو  نویلبان 

، اھنزاوت ةداعتسا  ىلع  اھنیعي  ببس  يأ  نع 
. اھكسامتو

تحتفنا  ، رخآلا نم  ملعتلا  باوبأ  تحتف  امدنعو 
درن نأ  نكميو  فالسألا  نم  ملعتلا  باوبأ  اھعم 
لعفلا در  نم  عون  ىلإ  يضاملا  ىلع  حاتفنالا  اذھ 
ىلإ ةبيرلا  نیعب  نورظني  نيذلا  دنع  داضملا 
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نأ نكمي  امك  يبوروألا [217] ،  رخآلا  ىلع  حاتفنالا 
ىلع تماق  يتلا  ةديدجلا  حورلاب  رثأت  هنأب  هرسفن 

، ةقیتعلا ماكحألاو  بساورلا  لالغأ  نم  تاذلا  ررحت 
ىدل ادئاس  اكولس  ىحضأ  يذلا  حاتفنالل  ةاراجمو 
مسج يقاب  يف  اھنم  ىرس  مث   ، ةبخنلا

. عمتجملا
نكمي يضاملا ال  وحن  دادترالا  نإف  مومعلا  ىلعو 
صوكنلا يھ  ةیسفن  ةرھاظ  درجم  هنأب  رسفي  نأ 

فرعت لعف  هنوك  نع  دزي  مل  وھ  امنإو   ، ءارولا ىلإ 
تاذلا نم  تلھج  خيراوتو  صوصنو  رھاوظ  ىلع 
فرعتلا لعف  دافأ  دقو   ، امات [218]  نوكي  داكي  الھج 

فاشكتسا نم  تاذلا  نكم  ذإ  ةیبدألا  ةضھنلا  اذھ 
عم ةلصلا  طبرو   ، برعلا هیلإ  دترا  يذلا  يضاملا 
عمو  ، ةراضحلا ءانب  اھیلع  دیش  يتلا  لوصألا 

ةفرعملا ماظن  اھیلع  ينب  يتلا  ىلوألا  سسألا 
كلت ىلإ  عوجرلا  نكي  مل  كلذل   ، مھدنع لقعلاو 

ةراشتسا ةیلمع  ىوس  هرھأ  ةيادب  يف  لوصألا 
ةیلمع ترج  نیحو   ، ةیعامجلا ةیبرعلا  ةركاذلل 
ميدقلا ثارتلا  عم  لصاوتلا  حجنو   ، فاشتكالا ةداعإ 
داوملاب ریبك  الاغشنا  ثدح   ، هلبس ترسیتو 

نع فشكلا  يف  عسوتلا  متو   ، ةفشتكملا
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بحاصو  ، اھفینصتو اھتءارقو  اھرشنو   ، تاثوروملا
يف عرستلا  نم  عون  نایحألا  ضعب  يف  كلذ 
انیح اھقوفت  ىلعو   ، انیح اھحالص  ىلع  مكحلا 

. رخآ
راوغأل ربس  نم  ىرج  امیف  رظنلا  انمعنأ  اذإ  انلعلو 

وھ عرستلا  كلذ  يف  ببسلا  نأ  اندجو  ثارتلا 
نع تبترت  يتلا  ةیسفنلا  ةمدصلاب  ساسحإلا 
عقوم فعضو   ، مھقوفتو فالسألا  غوبنب  روعشلا 
اھثارت عم  ئفاكتم  ریغ  اراوح  تحتف  يتلا  تاذلا 
ىلإ ةجاحلا  سمأ  يف  يھ  تقو  يف   ، مخضلا
وھو  ، ثارتلا كلذ  ئفاكت  ةیفرعمو  ةیفاقث  ةیفلخ 
تناكو  ، درفلا ىلع  الیحتسم  ناك  يذلا  بلطملا 

اذھ ىدأف   ، ةافوتسم ریغ  ةعامجلا  ىدل  هطورش 
وحن هاجتالا  دیكأت  ىلإ  نيزاوملا  يف  لالتخالا 

فالسألا ثارت  لبق  نم  ةیبرعلا  تاذلا  بالتسا 
. هیلإ اھزایحناب  ىھتنا 

ةفرعملا تاوطخ  نع  يخيراتلا  ضرعلا  اذھ  نمف 
ينبن نأ  اننكمي   ، ةضھنلا ةيادب  ذنم  ىلوألا  ةیبرعلا 
يھو ةیبرعلا  تاذلا  طاشن  فصو  تالواحم  ىلوأ 
اھفرعت ةداعإ  يف  لثمت  يذلا  اھعوضوم  ءانبب  موقت 
ىلعو اھتاذ [219]  ىلع  يأ  يعمجلا " اھانأ   " ىلع
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" رخآلا  " هروحم ناك  يذلا  يجراخلا  ملاعلا 
. لوألا ماقملا  يف  يبوروألا 

ءانب يف  ةوطخ  لوأ  ىلإ  اندوقي  يذلا  فصولا  وھو 
يف ةيدقنلا  ةنراقملا  يھو  الأ  ةفرعملا  هذھ 

ةنياعملا ىلع  ةدمتعملا  ةطیسبلا  اھتغیص 
تاذلا تفقو  اذكھو   ، يبيرجتلا عقاولل  ةرشابملا 
ىلع دامتعالا  عم   ، فالتخالا هوجو  مامأ  ةیبرعلا 
ىلإ ةدنتسم  رخآلا  ةروصب  تاذلا  ةروص  حیحصت 

اھمیلستو  ، رخآلا جھن  ةمالسب  يتاذلا  اھعانقإ 
. هراسم ةحصو   ، هتوقب

عونلا اذھ  قیبطت  ي  فسعتلا  نأ  انظح  ال  دقو 
نم عون  ىلإ  تقولا  عم  اھلاحأ  ةنراقملا  نم 
ریغ  – اليدب رخآلاب  تاذلا  هبشت  حبصأ  ذإ   ، ةلثامملا
اذھ لثم  تنمضت  يتلا  ةنراقملا  كلتل  يوس -

اھتقیقح يف  تناك  اھنأل   ، اھتینب يف  للخلا 
وأ  ، حجار فرطب  حوجرم  فرط  ةنراقم  ةیبيرجتلا 

. بلاغب بولغم  ةنراقم 
هنأ اندجو  كلذل  يلصألا  ببسلا  نع  انثحب  اذإو 

يسفنلا نالماعلا  هیف  جزامتي  فعضلا  نم  عون 
قیقحت نع  زجعلا  ىلإ  يضفي  امم  يلقعلاو 
تضوع دقف  ثارتلل  اھكاردإ  يف  امأ   . هءازإ ةيدنلا 
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رمألا  ، ثارتلاو تاذلا  نیب  ةلثامملاب  فاشكتسالا 
دحلا زییمت  ىلع  ةرداق  تاذلا  هعم  دعت  مل  يذلا 
لوقلا ةلفان  نمو   ، اھثوروم نیبو  اھنیب  لصفي  يذلا 
ةلبرغ ةیلمعب  مایقلا  عیطتست  دعت  مل  اھنإ 

، اھل ةصلاخ  ةیكلم  دع  ثوروملا  اذھ  نأل  اھثورومل 
هنع اھدعقأ  ام  كلذو   ، لدج عضوم  نكت  مل  هتزایحو 

. هتمظعو هتماخض  مامأ  اھلؤاضت 
ىلإ ةجیتنلا  هذھ  ليوحت  دیفملا  نم  سیلو 

ةمواقملا ةیلمع  نأل   ، ةقلطم ةملسم  وأ  میمعت 
اھتردقو اھتعاجن  نأ  الإ   ، ةدوجوم تلظ  دقنلاو 
لعجت مل  ةیبرعلا  ةفرعملا  ةروریس  هیجوت  ىلع 
ةئشانلا ةفرعملا  كلت  ءانب  يف  امساح  الماع  اھنم 

فقوم فوقولا  نع  ماعلا  فعضلا  اذھ  بناج  ىلإ 
. يبرغلاو يبرعلا  نیثارتلل  ئفاكملا 

هتانوكمو موھفملا  ةفرعملا : تاودأ 
اھسفن تاذلاو  ءایشألا  نم  لك  ةفرعم  متت 
اھتفرعم ءانبل  تاذلا  اھمدختست  ةفلتخم  لئاسوب 
تحبصأ دقو   . اھعوضومب يأ   ، هفرعت نأ  ديرت  امب 
يعوضوملا ةفرعملا  تاودأ  مھأ  تاموھفملا 

ققحن ةفرعملا  عاونأ  بلغأ  يف  اننأل   ، ةرصاعملا
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كلذ يف  جردتن  اننكل   ، تاموھفملاب كاردإلا 
میھافم يھ  يتلا  ةغللا  میھافم  نم  لاقتنالاب 
هابشأ نمو   ، ركفلا میھافم  ىلإ   ، ةیئادتبا
میھافم ىلإ  ةيروطسألا  میھافملا  لثم  میھافملا 

، بسحو نھذلا  نم  ةقثبنملا  ةصلاخلا  ركفلا 
ملاعلا [220] . نع  ربعي  نأ  ركفلل  حیتت  ةریخألا  هذھو 
: تاملكب برعلا  باطخ  لفح  ةضھنلا  ةيادب  ذنمو 
اھب طبتري  امو   ، ثارتلاو ثوروملاو  ةثارولاو  ثرإلا 
نم ةقتشم  ظافلألا  هذھ  و   . اھریغو  ، ةكرتلا لثم 
امبرو و،ر،ث)،  : ) ةدام يھ  ةدحاو  ةیلصأ  ةدام 

ام اذإ  اعیمج - كرتشت  قاقتشالا  ةطبار  اھتلعج 
بكرم ماع  ىنعم  يف  ةغللا - ءاھقف  ةقيرطب  انذخأ 

، مكارتلا ىنعمو  لاقتنالا  ىنعم  امھ : نیینعم  نم 
لب ةكرت "  " ةظفل هنع  ذشت  ال  يذلا  ىنعملا  وھو 

بكرملا ىنعملا  اذھ  ىوتحا  كلذبو   ، اضيأ هنمضتت 
/ يقابلا "،" ىلإ  / نم  " يأ ربع " : " يناعم ىلع 
وأ مكلا " و"  ،" يلبقلا  / يدعبلا  " يأ رداغملا "
امك ةلقلا "  / ةرثكلا  " ىرخأ ةرابعب  وأ  مجحلا " "

. [221] " قحاللا و" فلاسلا "  " يینعم ىلع  ىوتحا 
ذخأت ةفلاسلا  ةیئزجلا  يناعملا  نأ  ظحالنو 
انروصت اھلمحي  يتلا  تاقالعلا  نم  يلكلا  اھانعم 
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نع الوصفم  وأ   ، القتسم اھنم  الك  انروصت  اذإف   ، اھل
يھ ةماع  ةفلتخم  ناعم  ىلع  تلد  ةیقبلا 

اھانطبر اذإ  امأ   ، مجحلاو نامزلاو   ، ناكملا
ىلع لدت  يھف  يخيراتلاو  يعامتجالا  اھیقایسب 

، رضاحلا لیجلا  نم  نامزلا : يف  لاقتنالا  ةقالع 
يضاملا لیجلا  ىلإ   ، قحاللا عقوم  ذخأ  يذلا 

تقولا يف  لدت  امك  فلسلا  عقوم  عقي  يذلا 
نم ناكملا  يف  لاقتنالا  ةقالع  ىلع  هسفن 
ىلإ فلخلا  نم  وأ   ، ثوروملا ىلإ  ثراولا 

يديرجت ىوتسم  ىلع  قدصي  ام  اذھو  . فلسلا
نم  ، ادرجم اراطإ  اھرابتعاب   ، تاقالعلاب متھن  امدنع 

طورشلا وأ  ثوروملا  تايوتحمب  اھطبرن  نأ  نود 
ةیلمع ةروریسب  طبترت  يتلا  ةیفرظلا  وأ  ةصاخلا 

. ةثارولا
برعلا مادختسا  ضعبلا  هابتنا  تفل  دقو 
ءامدقلا مادختسا  لباقم  ثارت  ةظفل  نيرصاعملا 

وأ  ، اھادحإ زییمت  نود  ىرخألا  ظافلألا  ةیقب 
نكمي ام  وھو   ، ظافلألا نم  اھریغ  ىلع  اھلیضفت 

نیثدحملاو ىمادقلا  يترظن  نوكب  هرسفن  نأ 
مل نیح  يفف   . ىرخألا نع  امھادحإ  نیتفلتخم 

نوثدحملا اھالوأ  ثارتلا  ةظفلب  ءامدقلا  نتعي 
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مھتغل ظافلأ  نم  ىرخأ  ةظفل  اھب  اوصخي  مل  ةيانع 
هتذخأ ام  ىلع  لقألا  ىلع  كلذ  قدصي   ، ةثيدحلا

ىلإ ةضھنلا  ةيادب  نم  دتمي  ليوط  ينمز  زیح  نم 
فرعت لازت  ام  ثیح  نيرشعلا  نرقلا  رخآ 

. يعونلا اھبناج  نم  اصوصخ   ، افثكم امادختسا 
زواجتت مل  ظافلألا  كلت  اھتلمح  يتلا  تاموھفملاف 

ةيوغللا [222] ، تاموھفملا  دودح  معألا  بلاغلا  يف 
اذھ اھطبرف   ، اھیناعم ىلع  ةلالدلاب  تفتكا  اھنأ  يأ 
ةلالدب اھنم  صتخي  ملو   ، يمویلا مالكلاب  عضولا 
يذلا ثيراوملا  موھفم  ىوس  ةقیقد  ةیحالطصا 

، ةقباسلا ظافلألاب  طبتري  ایھقف  اموھفم  ىحضأ 
بیصنلاو كلاھلاو   ، ةكرتلا تالالد  هنمض  عمجيو 
موھفملا دودح  عضولا  كلذ  هب  دعتي  ملو   ، اھریغو
مھتفرعم ماظنو  سانلا  ةایحب  طبتري  يذلا  صاخلا 

هقفلا يف  رصحني  صوصخم  يفرعم  لقح  نمض 
. هقفتلاو

يبرعلا باطخلا  يف  ظافلألا  كلت  روضح  امأ 
لوقح ددعت  ثیح  نم  فلتخا  دقف  رصاعملا 
يتلا ةماعلا  ةرھاظ  نأ  الإ   ، هنیماضمو  ، همادختسا
ظافلألا كلت  لك  عمج  ةرھاظ  يھ  اھب  هيونتلا  ردجي 

ةملك يھ  ةدحاو  ةملك  نمض  ةعونتملا  اھتالالدو 
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يلكلا عباطلاب  اھدحو  تصتخا  يتلا  ثارتلا 
نم ةظفل  لك  تصتخا  امنیب   ، ماعلا يلومشلا 
نود  ، صاخلا يئزجلا  اھانعمب  ةیقبتملا  اھتاقیقش 

. لامعتسالا نع  امامت  بیغت  نأ 
" ثارتلا  " ةظفل نوك  ىلإ  عضولا  اذھ  دوعي  دقو 
ىلع ةلالدلاب  اھتاقیقش  نم  اھاوس  نود  تصتخا 
ثارتلا ةظفل  نأ  كلذ  ىنعمو   ، ثارتلا موھفم 

ىلع ةلالدلاب  صتخت  ةضھنلا  ةيادب  ذنم  تحضأ 
ىعسم هب  ينعنو  اھب  صاخ  يفرعم  ىعسم 
ناسنإلا ةقالع  حضوت  يتلا  ةرھاظلا  ةيوھ  دیحوت 

ریخألا اذھ  روضحو  هفالسأ [223] ،  ثارتب  يوضھنلا 
يفو  ، ناسنإلا اذھ  ةایح  يف  ارمتسم  اروضح 
ةرادإ دوست  موھفم  لك  يف  ذإ "  هتفرعم  ةینب 
ءاوتحا ىرج  رابتعالا  اذھلو   [224] ةفرعملا " دیحوت 
ةغیص نمض  ةیئزجلا  ظافلألا  كلت  لك  نیماضم 
امیف دتمت  تاقالعب  اعیمج  اھطبرت  ةدرجم  ةماع 

موھفملا يھ  ةيرظنلا  ةغیصلا  هذھو   ، اھنیب
ةضھنلا ىلإ  ةلماك  ةروصب  يمتني  يذلا   ، ئشانلا
رصانع نم  ایساسأ  ارصنع  دعيو   ، ةریخألا ةیبرعلا 

. يوضھنلا يبرعلا  ریكفتلا 
، ةیئزج ةروصب  ولو   ، روكذملا عضولا  رسفي  دقو 
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موھفملا اذھ  ينبتب  يبرعلا  نھذلا  ماق  فیك 
يف  ، شاقنلا ىلع  هضرع  نود  نم  هب  میلستلاو 
نمض ةرثانتملا  ثارتلا  رصانع  هیف  ریثت  يذلا  تقولا 
يف انخاس  الدج  رصاعملا  يبرعلا  باطخلا  ةینب 

، ةیبرعلا ةفرعملا  تالاجم  نم  لاجم  نم  رثكأ 
بدلا يف  ایساسأ  اموھفم  حبصأ  ثارتلا  موھفمف 
ينيدلا ركفلا  يفو   ، ةیبعشلا نونفلا  يفو  دقنلاو 

يفو ةیسایسلا  دئاقعلاو  يعامتجالا  حالصإلاو 
ایجولوبورثنالاو  ، عامتجالا ملعو  ایجولويديإلا 

. ةثدحملا فراعملا  نم  اھریغو 
هنأ ىلع  هرمأ  لوأ  يف  ثارتلا  موھفم  حرطي  ملف 
نأل  ، فالسألا عم  ةقالعلا  ةقیقح  كاردإل  ةلیسو 
نكت مل   ، اھسفن ميدقلا  ثارتلا  داوم  يأ   ، هعوضوم
رود بعلل  اھلھؤت  ةیفاكو  ةلوبقم  ةفرعم  اھب  برعلل 
ةيادب يف  موھفملا  روھظ  نأ  حجرألا  لب   ، طیسولا

وأ جرخم  روصتل  ةقيرط  ىلإ  برقأ  ناك  ةضھنلا 
اذھلو  ، ملظملا طاطحنالا  قفن  نم  تاذلل  أجلم 
سدحلا ىلإ  برقأ  ةيادبلا  يف  موھفملا  ناك 
تاعابطنال يلوأ  زرف  هنع  دلوت  يذلا   ، ضماغلا

ديدحت لجأ  نم   ، ديدجلا هرصع  نع  ةضھنلا  ناسنإ 
ةیبرعلا تاذلا  يعول  اقلطنم  نوكت  ىلوأ  ةرظن 
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. اھتاذ
موھفم سیسأت  نم  ةیبرعلا  تاذلا  نكمتت  ىتحو 

ىلإ اھئارو  نم  تعس  ةیلمع  يف  تعرش   ، ثارتلا
عفر لجأ  نم  كلذو   ، هنوكت يتلا  رصانعلا  فاشتكا 
مكارت ةروص  ذخأي  نأ  بلغي   – همزالي يذلا  سبللا 

يلوأ [225] نادجولا - رمغت  ةيروعش  ال  داوم  نم 
نیب كرتشملا  ءامتنالاو  ةيوھلا  ةدحو   " هاوحف
فلخلا ةدحو   " يأ هفالسأو " ةضھنلا  ناسنإ 

وھ  ، ةركفلا هذھ  ىلع  ظحالي  اممو   ،" فلسلاو
ىلإ ةروكذملا  ةقالعلا  عیسوت  نمضتت  اھنأ  فیك 
برضلا اذھ  اھيوتحي  يتلا  ةایحلا  بناوج  لمجم 
عسوتلا اذھ  اھلعجي  امك   ، ةیلك ةروصب  ءامتنالا  نم 

، هلبقتسمو هرضاحو  هیضام  هلك  نامزلا  لمشت 
جمد ىلإ  موھفملا  ىعسي  ىوتسملا  اذھ  نمضو 

رضاحلاو يضاملا  نیب  ةعزوملا  رصانعلا  لك 
ةیعامتجالا ةایحلا  بناوج  نیبو   ، لبقتسملاو

ديدمتلا اذھ  لعلو   ، .. ةیسایسلاو ةیفاقثلاو 
وحن موھفملا  ةروریس  هاجتا  نع  فشكي  عیسوتلاو 

ديرجتلا [226] . نم  ةیلاع  ةجرد 
رصانع فلتخم  لومش  يف  ریبكلا  عسوتلا  اذھو 

، هنیعب اھدحأ  ىلع  صنلا  نود  ةيراضحلا  ةيوھلا 
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ءادألا غولب  ىلإ  موھفملا  يعضاو  دصق  نع  ربع 
ةفیظو يھو  ديرجتلا  دعب  ةیناثلا  هتفیظول  عجانلا 

، موھفملا لامعتسا  اھیلع  ينبني  يتلا  ماھفإلا 
 – هماھفإ نمض  ریشي  نأ  نكمي  هنأ ال  ينعي  اذھو 
دحوي ام  ىلإ  ىوس  ةریثكلا - رصانعلا  كلت  لك  نم 

ام صیلقت  ىلإ  يدؤي  ام  وھ  عضولا  اذھو   ، اھنیب
ایندلا هتجرد  ىلإ  عقاولا  نم  موھفملا  هنع  ربعي 

ام كلذو  دحوم [227]  . يسیئر  وھ  ام  ىلع  رصتقیل 
يئزج رصنع  ىلع  لدت  ثارتلا ال  ةظفل  نوك  رسفي 
ىنعم نع  ربعت  يھ  ام  ردقب  هرصانع  نم  هنیعب 
ةقلعتملا اياضقلا  ةراثإ  دنع  هدشنن  يذلا  ةدحولا 

ةیبرعلا ةضھنلا  ةقالع  نم  كاذ  وأ  بناجلا  اذھب 
. فالسألاو يضاملاب 

يجھنملا لاؤسلا  ىلإ  اندوقي  لیصفتلا  اذھو 
تانوكم نع  ثحبلا  لاؤس  وھو   ، يساسألا
تاقالعلاو رصانعلا  نع  ثحبلا  وأ  ؟  ثارتلا موھفم 
ةیحانلا نمف  ؟  موھفملا اھرفاضت  نم  نوكتي  يتلا 
نوكتي نأ  موھفم  لك  يف  ضرتفي  ةتحبلا  ةيرظنلا 
ىلع فرعتن  نأ  انل  نكميو   ، داعبأ ةعومجم  نم 
نوكي مث   ، ةلدألا نم  ةلمج  ةطاسوب  داعبألا  هذھ 
نئارقلا ةلدألا  كلت  ةلصحم  نم  فلؤن  نأ  انیلع 
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ضارتفالا ىلإ  ادانتساو   ، موھفملا اھب  فرعي  يتلا 
نم فلأتي  ثارتلا  موھفم  نإ  لوقلا  اننكمي  فلاسلا 

نزاوتلا /  ) لماكتلا دعب  اھنم : داعبأ  ةلمج 
. لالقتسالا دعبو  ةيوھلا  دعبو   ،( لالتخالا

يفو  ، ةظحالملا لبقت  يتلا  تایطعملا  يھ  امف 
لیبس ىلع  ولو   ، ریشت نأ  اھنكمي  هسفن  تقولا 
داعبألا نم  دعب  لك  بناوج  ىلإ  لامتحالا 
لماكتلا دعب  ةيادبلا  يف  انذخأ  اذإ  ؟  ةروكذملا

ىلع لدت  يتلا  ةلدألا  لوأ  نإف  لالتخالا ) نزاوتلا /  )
موھفملا ةغیص  نمض  هروضح  ىلإ  ریشتو   ، هدوجو

فقوم فوقولا  ةمدصلاب  ينعنو  ةمدصلا " لیلد   " و
اھتفرع يتلا  روطتلا  هجوأ  مامأ  راھبنالاو  زجعلا 

اھیف دجوو   ، ةضھنلا ةيادب  تدھش  يتلا  ةلحرملا 
رصتقي امنإو  العف  كلمي  هسفن ال  يبرعلا  ناسنإلا 

يف أرطي  امو   ، هل لصحي  امب  لاعفنالا  ىلع  هرود 
. هتایح طیحم 

لیلد  " وھ قباسلاب  طبترملا  يناثلا  لیلدلاو 
يبرعلا ناسنإلا  يعس  يف  لثمت  دقو   ،" فیكتلا

كلذو  ، يتاذلا جالعلا  لئاسو  نع  ثحبلا  ىلإ 
يف صوغلاب  تاذلا  نع  سیفنتلل  جراخم  راكتباب 
ىلإ هادم  ىصقأ  يف  لصي  يذلا   ، يضاملا
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، رخآلا وحن  لاحترالاب  وأ   ، نینحلل مالستسالا 
ىصقأ يف  لصي  يذلا   ، هلاعفأ بئارغب  باجعإلاو 

. بالتسالا ىلإ  هادم 
دعب وھف  ثارتلا  موھفم  داعبأ  نم  يناثلا  دعبلا  امأ 

موھفملا نمض  هروضح  ىلع  لیلد  لوأو   ، ةيوھلا
اذھ روضح  ىلإ  ریشي  اممو   ،" عایضلا لیلد   " وھ
عزانت ببسب  ةيوھلا  نع  رمتسملا  ثحبلا  لیلدلا 
نیب تاذلا  هشیعت  يذلا  نمزملا  تاءامتنالا 
هتلثمأ نمو  رضاحلا  تاءامتناو   ، يضاملا تاءامتنا 
يموقلا ءامتنالا   ، ةيركفلا تاءامتنالا  عزانت 

، ةيراضحلا تاءامتنالا  عزانتو   ، يمالسإلا ءامتنالاو 
لیلدلا امأ   . ةیبرغلا ةراضحلا   / ةیبرعلا ةراضحلا 

ىلإ ریشي  اممو  كسامتلا " لیلد   " وھف يناثلا 
عيونت نع  رمتسملا  ثحبلا  موھفملا  يف  هروضح 
مھقوفت ىلع  لیلدتلل   ، فالسألا ةفرعم  رداصم 

اذھ ةروص  وحن  باذجنالاو   ، يراضحلا مھلامكو 
ىلع نییئایحالا  دنع  رھظ  دقو   . لماكلا يضاملا 

. تاضراعم ةروص 
دعب ثارتلا  موھفم  داعبأ  نم  ثلاثلا  دعبلا  انیمسو 

موھفملا يف  هروضح  ىلع  لیلد  لوأو   ، لالقتسالا
يف هروضح  ىلإ  ریشي  اممو  ديدجتلا " لیلد   " وھ
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داقنلا لبق  نم  رمتسملا  ثحبلا  ماھفإلا  ةیلمع 
هنأب هتعن  نكمي  امع  نيرصاعملا  برعلا  نیثحابلاو 
ةروصب هباعیتسا  يأ   ، ةءارق ميدقلا  لتق  ةیلمع 

نم جورخلا  نم  مھنكمي  ام  وھو   ، ةقیقد ةیلك 
قایس طورش  ىلإ  هطورشو  هقایس  فیلاكت 
درمتلا لیلد   " وھ هیلع  لیلد  يناثو   . فلتخم
دوھجلاب موھفملا  يف  هروضح  طبتريو  ةروثلاو "
يضاملا دقن  ضرغب  تلذب  يتلا  ةيوضھنلا 

امأ  . اھنادفري يتلا  ةدئاسلا  ةفاقثلاو  ثوروملاو 
هروضح طبتريو  ررحتلا " لیلد   " وھف ثلاثلا  لیلدلا 
لاكشأ رسفت  ةیكولس  رھاوظب  موھفملا  يف 

نم ررحتلاك  دقنلاو  بدألا  يف  ةثدحتسملا  ریبعتلا 
ءامدقلا ىدل  تداس  يتلا  يبدألا  دقنلا  تاملسم 

عونلا صئاصخ  ضعب  نم  ررحتلا  وأ   ، نيرخأتملاو
. يفاوقلاو  ، ةیلیلخلا نازوألل  لصح  امك  يبدألا 

اجاتنتسا لوقلا  نكمي  لامجإلا  لیبس  ىلعو 
ىلإ ریشت  يتلا  ةلدألا  عومجم  نم  هنإ  فلس  امم 
ةثالث لكشن  نأ  نكمي   ، ةفلتخملا موھفملا  داعبأ 

: يھ ةسیئر  نئارق 
نیب لدجلا  نم  فلأتتو  تاذلا " : " ىلوألا ةنيرقلا 

. فیكتلا لیلدو  ةمدصلا  لیلد 
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نیب لدجلا  نم  فلأتتو  روذجلا " : " ةیناثلا ةنيرقلا 
. كسامتلاو عایضلا 

نم فلأتتو  لاصفنالا "  / لاصتالا : " ةثلاثلا ةنيرقلا 
بناج نم  ررحتلاو  درمتلاو  ديدجتلا  نیب  لدجلا 
بناج نم  دیلقتلاو   ، فرعلاو  ، ةداعلل ءافولا  نیبو 

موھفملا نیب  ةطبارلا  يھ  نئارقلا  هذھو   . رخآ
لدابتت يتلا  ةقيرطلا  حضوت  يھو   ، هداعبأو

. اھنیب امیف  تاقالعلا  اھلالخ  نم  ةفلتخملا  هتانوكم 

ـة قبطملا جھا  ـ نملا
تاقالعلا نع  ثحبلا  موھفملا  ةسارد  ضرتفت 

ایفرعم انایك  هرابتعاب  موھفملا  نیب  ةنكمملا 
يتلا ةیلقعلا  تایلمعلا  فلتخم  نیبو   ، ایفاقثو
نمض يلقعلا  لعفلا  ءانبل  هب  نیعتستو  هیلإ  جاتحت 
ددحم موھفم  ةسارد  ددصب  انمد  امو   . اھنیعب ةفاقث 
طبض ةیلمع  نم  فرعنو   ، ثارتلا موھفم  وھ  ةيوھلا 
نمض متي  عوضوملا  ثحب  نأ  ةساردلا  هذھ  جھنم 

، ةیبرعلا ةضھنلا  ةيرظن  قایس  وھ  يفرعم  قایس 
ردق ىلع  بناج  لامكتسا  انیلع  امازل  ىحضأ  دقف 
موھفم نیب  طبرلا  بناج  وھ  ةیمھألا  نم  ریبك 
يبرعلا لقعلا  اھلخدأ  يتلا  جھانملاو  ثارتلا 
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فرعتلاو ةميدقلا  تاثوروملا  ةساردل  ةیعاو  ةروصب 
مئالت فئاظو  وأ  ةفیظو  اھحنمو  اھتايوتحم  ىلع 

. اھھاجتاو ةیبرعلا  ةضھنلا  نع  ةئشانلا  تاجاحلا 
يذلا يفرعملا  راطإلا  جھنملا  ةیلاكشإ  دعتو 
ةفرعملا يف  جھانملا  ةلكشم  ىلإ  هنمض  رظني 

تدجو دقو   ، ةرصاعملاو ةثيدحلا  ةیبرعلا  ةيدقنلا 
اھجو اھسفن  ةرصاعملا  ةیبرعلا  ریظنتلا  دوھج 
يف تعرش  نیح  ةیلاكشإلا  هذھ  عم  هجول 

ةلئسأو  ، ةرصاعملاو ةلاصألا  ةلئسأ  ةغایص 
نذإ ابيرغ  سیلف   ، ةيرظن ةغایص  دیلقتلاو  راكتبالا 

ةیجھنملا ةلئسألا  حرطب  ةضھنلا  عورشم  أدبي  نأ 
ىلع ينبملا  اھفقوم  ةیساسح  اھتلمأ  يتلا 
ربع : » الئاق ينيزیت  بیط  لءاست  دقو   ، ثارتلا ةءارق 
يملع وحن  ىلع   ، عیطتسن يجھنم  روظنم  يأ 
يركفلا يبرعلا  ثارتلا  ميوقت  مھف   ، قیقد

حاتت ال  لاؤسلا  اذھ  نكل  )؟" [228]  ماعلا يراضحلا  )
وھو يناثلا  ةضھنلا  لاؤس  نع  ادیعب  هنع  ةباجإلا 
رایتلا نیب  ریغلا " و" نحنلا "  " نیب نزاون  فیك  "
انسافنأ انع  سبحي  يذلاو  قفادلا  يبرغلا " "

هیلع انربك  دق  ام  نیبو   ، نیھودشم نيروھبم 
؟» [229] . هداجمأو هنازحأو  همومھو  هتايركذ  ىلعو 
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ططخم نمض  نیلاؤسلا  نيذھ  انعضو  اذإو 
ىلإ هبتنن  دقف  ينيزیت  بیط  هآترا  يذلا  لیلحتلا 
تلواح ةیجھنم  ةيؤرب  اقیثو  اطابترا  اطبترا  امھنوك 
نيرونملا نیب  ةفلتخملا  تاحورطألا  ءاصقتسا 
ينيدلا يحالصإلا  رایتلا  مھنمض  نمو   ، برعلا

، ةجودزملا ةقیقحلا  بھذمب  رثأتملا  ددجملا 
ناماع ناھاجتا  امھو   ، ةيرصعلاب ةيدانملا  ةكرحلاو 
رخآلا نع  فلتخم  جھنم  ىلع  امھنم  لك  ضھني 
فدھلا يفو   ، ةضھنلا لعفل  هروصت  نومضم  يف 

. هنم نییخوتملا  ةجیتنلاو 
نأ امھنأش  نم  ينيزیت  بیطل  نیصن  انھھ  درونو 

نیجھنملا نيذھ  ةعیبط  حوضو  ىلع  ادعاسي 
نمض نيددجملا  نع  لوقي  هاجتالا  اذھ  يفو 
ةكرحلا وأ  ينيدلا " حالصإلا   " ةكرح نإ  : » نيدلا

عضو يتلاو  اھیلع  انیتأ  يتلا  ةيددجتلا  ةینيدلا 
فصتنم يف  يناغفألا  نيدلا  لامج  اھساسأ  رجح 
ةقیمعلا اھداعبأ  اھحنمو   ، رشع عساتلا  نرقلا 

اھیلع قفاو   ، دعب امیف  هدبع  دمحم  ةكسامتملا 
، رھظم لیعامسا  مھنمو   ،" ةيورصعلا  " ولثمم

يركفلا ررحتلل  اقلطنم  اھب  ذخألل  سیل  نكلو 
راطإ يف  ةزیمتم  ةرھاظ  اھنأ  عقوم  نم  لب   ، يبرعلا
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يف  ، میلسلا فقوملا  امأ   . ةینيدلا ةیجولويديإلا 
 – نيدلا زواجت  يف  نمكیف   ، نیلثمملا كئلوأ  يأر 
نيوكت ةیناكمإ  حاتت  ثیحب   ، امومع ثارتلا -

نمو  ، ثارتلا كلذ  ءالشأ  ىلع  يرصعلا  ناسنإلا 
[230] «. ایلك ديدج  عقوم 

ةینمض ةروصب  هیلإ  راشملا  يناثلا  جھنملا  امأ 
يذلا يناثلا  يرصعلا  قيرفلا  هلثمي  يذلا  كلذ  وھف 

، ساسألا ثیح  نم   ، هسفن حرط  دق ...«  ناك 
يف ةيورصعلا "  " لـ احومطو  ايدج  الثمم  هتفصب 

، كلذ يف   ، قلطنا دقو   . يمدعلا يثارتلا  اھھاجتا 
يبرعلا ثارتلاو  يمالسإلا  نيدلا  جراخ  نم  سیل 
ريدجلاو  . امھدض حافكلا  نم  كلذك  لب   ، بسحف
ثارتلا اومھف  ةعزنلا  هذھ  يلثمم  نأ  ركذلاب 
نيدلا ثارت  وھ  ثیح  نم  يبرعلا  يركفلا 

اذھ جراخ  نم  مھقالطناف  كلذلو   . يمالسإلا
جراخ نم  مھقالطنا   ، كلذك ينعي  ناك   ، نيدلا

. [231] « يبرعلا ثارتلا 
ةلكشم لوح  ينيزیت  بیط  تاظحالم  مھأ  لعلو 
ضرعم يف  اھیلإ  راشأ  يتلا  كلت  يھ  جھنملا 
مھیلع مكحلا  مزج  نیح  يرصعلا  هاجتالا  هدقن 

، يبرعلا ركفلا  نأ  اوكردي  مل   ، نذإ  ، مھنإ  » اربتعم
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يناسنا ركف  يأك  ةیخيراتلاو –  ةیثارتلا  هتغیص  يف 
اجیسن لكشي  ال  يقبط - عمتجم  يف  مئاق  رخآ 

نآ يف   ، موقي هنأ  اوكردي  مل   . ادحوم اسناجتم 
ةدحولاو عراصتلاو  ضقانتلا  ةیبسن  ىلع   ، دحاو

، مث نم  هنأو   ، ةنوكملا هرصانع  نیب  كسامتلاو 
مدقتلا يھاجتا  ىلع  هئاشحأ  يف  يوطني 

وھ ةرظنلا  هذھ  يف  مھملاو   [232]  « ةظفاحملاو
ةظفاحملا نم  لك  دوجو  نأ  ىلإ  اھبحاص  هیبنت 

قفتي ةضھنلا  قسن  وھ  دحاو  قسن  يف  مدقتلاو 
ةیعامتجالا ةایحلا  روطت  ةعیبط  عم  قافتالا  مامت 
اھساسأو ةیعامتجالا  ةینبلا  نيوكت  عمو   ، ةیبرعلا

جتنت نأ  عطتست  مل  ةینب  يھو  يداصتقالا  يداملا 
ةیبرع ةیلامسأر  ثعبب  ةنیمق  ةيزاوجروب  ةقبط 

. برغلا يف  ترھظ  يتلا  كلت  يھاضت 
ال ةضھنلا  راسمل  ينيزیت  بیط  ةءارق  تناك  اذإو 
دودح نظن - امیف  زواجتت -  ال  اھنأل  اديدج  فیضت 
ةضھنلا خيرات  ىلع  يداملا  لدجلا  ةركف  قیبطت 

ىلع ةركفلا  هذھ  طاقسإ  دمعتت  ةقيرطب  ةیبرعلا 
ىلع ادامتعا  هدقنو   ، ضھانلا يبرعلا  عقاولا 
ةءارقلا هذھ  يف  يباجيإلا  هجولا  نإف   ، اھسسأ
عمجت يتلا  تاظحالملا  ةمیق  يف  انل  نیبتي 
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افصو كلذ  لالخ  نم  مدقتو  ةضھنلا  كلت  تایطعم 
فصر نم  برض  كلذ  يف  ادب  ولو   ، اھروطتل ادیفم 

صوصنلاو راكفألاو  ءارآلا  دشحو   ، عئاقولاو ثادحألا 
دعي مل  رحتو  ةعجارم  ىلإ  اھلیصأت  جاتحي  يتلا 
راكفألاو ءارآلا  كلت  باحصأل  ىتح  قیقدتلا  نكمم 

. مھسفنأ
دوھجلا كلت  رصاعملا  يبرعلا  ركفلا  صلخ  دقو 

، قمعلاو ةوقلا  ثیح  نم  ةتوافتملاو  ةنيابتملا 
قرطب تلواح  يتلا  ةرثعبملا  تارظنلاو  ءارآلاو 
يذلا ثارتلا  يف  ریكفتلا  جھم  نع  ثحبلا  ةفلتخم 
يذلا يبرعلا  يلقعلا  ماظنلا  تاماعد  ىدحإ  وھ 
صخل  ، اھسفن ةضھنلا  يف  ریكفتلا  ةمھمب  علطضا 
اھمییقتو دوھجلا  هذھ  ةءارق  رصاعملا  يبرعلا  ركفلا 

لوح شاقن  حتف  اھباحصأ  ىلوت  تاعورشم  يف 
تاعورشملا هذھ  زربأ  لعلو   ، ديدجلا ریكفتلا  جھنم 

هعورشم نم  ثلاثلا  ءزجلا  يف  سینودأ  هأدب  ام 
نع هیف  ربعو  لوحتملاو " تباثلا   " هاعد يذلا 

ينيزیت بیط  هلصاوو   ، يریظنتلا يفاقثلا  هروظنم 
دباع دمحمو   ، يداملا يعامتجالا  هروظنم  نم 

. ينالقعلا يجولومیتسبإلا  هروظنم  نم  يرباجلا 
هب تضفأو  جھنملا  ةلكشم  ىلع  سینودأ  دكأ 
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ةسیئر ةظوحلم  ىلإ  اھدقنو  ةضھنلا  بدأ  هتءارق 
، هئورقمل ةیمییقتلا  ةرظنلا  ىلإ  هتداق  يتلا  يھ 
ءابدأ نم  هاراج  نمو  يدورابلا  ىعسم  ربتعا  دقف 
هرعش ىلع  اوذملتت  وأ  هورصاع  نيذلا  برعلا 

ام اویحأ  مھنأ  ىأر  كلذبو   ، يضاملا وحن  ادادترا 
يف وھ  ءایحإلاف   ، اتیم ىقبي  نأ  يغبني  ناك 

. عادبالا ضیقن  كلذب  وھو   ، دیلقت هلاوحأ  نسحأ 
يف لتاق  للخ  دوجو  ىلع  سینودأ  حلأ  دقو 
وحن نییئایحإلا  هجوت  هلثم  ةیبرعلا  ةفاقثلا 
ىلإ اورظن  مھنأ  يأ   ، هتايوتحمو ثارتلا  نیماضم 
ةزھاج داومو  ةیفاقث  تاجتنم  هنأ  ىلع  ثارتلا 

هيأر يف  میلسلا  جھنملا  ناك  امنیب   ، لامعتسالل
يتلا ةیلقعلا  ئدابملا  وحن  ءالؤھ  هجوتي  نأ  وھ 

فالسألا ةفاقث  حور  وحن  يأ   ، مكارتلا كلذ  تجتنأ 
مكلذ هدجوأ  ام  وحن  سیلو  ةایحلا  اھاطعأ  يذلا 

يحلا [233] . حورلا 
اریطخ ارمأ  لفغت  ةفلاسلا  سینودأ  ةرظن  نأ  ریغ 
يبدألا لمعلا  مسقي  يذلا  هریكفت  قطنم  نأ  وھ 

، دیلقت هلباقي  عادبإ  ىلإ  ةماع  ةروصب  يفاقثلاو 
يف ریكفتلا  ةیلمع  اضيأ  عادبالا  لمشي  نأ  ضرتفي 
لوانتت يتلا  ةیلیلحتلا  ةرظنلاو  بدألاو  ةفاقثلا 
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ىلإ يضفي  ام  وھو  ديدجتلاو  دقنلاب  اھتروریس 
ةفاقثلا داوم  يف  رظنلا  دیعت  ةیقطنم  ةجیتن 

لبقت ال  ةروصبو  رظنلا  دیعت  اھنألو   ، اھنیماضمو
اھیلع تماق  يتلا  ةیلقعلا  ئدابملا  يف  لدجلا 

. ةديدج ةفاقثل  ركب  حور  نع  ثحبلاو  ةفاقثلا  كلت 
ةلكشم ثحبلا  طاسب  ىلع  حرطي  ریكفتلا  اذھو 
ثيروت يف  اھرودو  لایجألا  نیب  ةثراوتملا  ةربخلا 

. دحاو نآ  يف  هريوطتو   ، يفاقثلا لعفلا 
يبرعلا باطخلا  نأ  ظح  ال  دقف  يرباجلا  امأ 
ثارتلا ةلكشم  نوك  ىلإ  تاراشإ  لمحي  رصاعملا 

يف نمكت  اھنأو   ، ةضھنلا ناسنا  ةلكشم  يھ 
ىلع يضاملا  نایغطو  فلسلا  ةطلس  ةنمیھ 
نأ ىتح   ، هرصعو هرضاحل  يبرعلا  ناسنإلا  ةيؤر 
تاذلا  » نأل ابيرغ  ضعبلا  دنع  حبصي  فلسلا  اذھ 
دمتست اھنأل  اھلالقتسا  دقتفت  ةنھارلا  ةیبرعلا 
نیتنثا نیتیعجرم  نم  اھلعف  دودرو  اھتیلاعف 
ناتلصفنم اعم  امھو   ، نیتضراعتمو نیتسفانتم 

ىلإ نایمتنت  امھنأ  ينعأ  ةیبرعلا  تاذلا  نع 
برعلا ملاع  نع  اقباطم  اریبعت  ناربعي  ال  نیملاع 
يبرعلا يضاملا  ىلإ  يمتنت  امھادحإ   ، مویلا
رضاحلا ىلإ  يمتنت  ةیناثلاو  يمالسإلا 
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. يبوروألا لبقتسملاو 
ةیثارتلا ةیعجرملا   ، نیتیعجرملا نیتاھ  مكحت  نإ 

، ةیبوروألا ةرصاعملا  ةیعجرملاو  ةیمالسإلا  ةیبرعلا 
وھ  ، اھاؤرو اھریكفت  هیجوت  يف   ، ةیبرعلا تاذلا  يف 

يخيراتلا لالقتسالا   " ىلإ اھراقتفاب  هینعن  ام 
دیعص ىلع  امك  ركفلاو  يعولا  دیعص  ىلع  ماتلا "
نحن انحبصأ  اننأ  ةجرد  ىلإ  كلذو   . لعفلاو كولسلا 
ةيأ يف  ریكفتلا   ، اردان الإ  عیطتسن  ال  مویلا  برعلا 

نیتیعجرملا ىدحإ  لخاد  نم  الإ  اناياضق  نم  ةیضق 
لالقتسالا قیقحت  لیبسف  نذإو  نیتروكذملا )...( 
نیجذومنلا نم  ررحتلا  وھ  ةیبرعلا  تاذلل  يخيراتلا 

امھتطلس نم  ررحتلا  نیتیعجرملا - ينعأ  اعم - 
[234] ".« ةیعجرملا  " امھتطلس ةیفلسلا " "

هنأ دجنسف  يبرعلا  يبدألا  دقنلا  ىلإ  اندع  اذإو 
اھضعب رمعي  مل  يتلا  تاھاجتالا  نم  ریثكلا  فرع 
ىرجم ىلع  رخآلا  ضعبلا  نمیھ  امنیب   ، اليوط
لكب هتقالعو  ثارتلا  لئاسم  لوح  رئادلا  شاقنلا 
هذھ نأ  ریغ   ، ةليوط ةدمل  هدقنو  بدألا  نم 
نیفنص ىلإ  اھفنصن  نأ  نكمي  ةديدعلا  تاھاجتالا 

: امھ نیسیئر 
نم ةدمتسملا  جھانملا  هل  تلثم  لوأ  فنص       -
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اھنيوكت ردصمو   ، هسفن ميدقلا  ثوروملا  نتم 
هذھو  ، رشابملا طیسبلا  اھاوتسمب  ةءارقلا 

، يفصرملا خیشلا  اھجوضن  ةمق  لثمي  جھانملا 
رصانع نم  بكرم  يوضھن  لیثمت  نع  ةرابع  يھو 
ءاملعلاو نیيوغللا  نم  ءامدقلا  جھانم  ىلإ  يمتنت 

نم ولخي  ال  ةءارقلا  رصنع  نأ  ریغ   ، هداقنو رعشلاب 
. ثوروملا كلذ  نع  بيرغ  ریثأت 

نم ةدمتسملا  جھانملا  هل  تلثم  ناث  فنصو       -
عقاو يف  تناك  جھانملا  هذھو   ، ةیبرغلا ةفاقثلا 
بالط هملعت  ام  تلوانت  تاقیبطت  نع  ةرابع  اھرمأ 
يديأ ىلع  ابوروأ  يف  برعلا  تاعماجلاو  سرادملا 
لضفب اھنم  لقتنا  ام  وأ   ، نیقرشتسملا ضعب 

حتي مل  نيذلا  برعلا  هیقبطم  ىلإ  كئلوأو  ءالؤھ 
ردصم ناكو   . جھانملا كلت  ةئیب  ىلإ  لاقتنالا  مھل 

نع رشابملا  لقنلا  ةیجھنملا  تاقیبطتلا  هذھ 
تابنتسالا ىلإ  برقأ  يھو   . جھانملا كلت  يجتنم 

ولخت اھنوك ال  نم  مغرلاب  راكتبالا  ىلإ  اھنم  عرزلاو 
نم اھعبط  ام  ىلإ  دوعي  يذلا  فاشتكالا  رصنع  نم 
جھانم هنع  تنابأ  ام  ىلإ  دوعي  امك  ةفارطو  ةبارغ 
تقبط نیح  عفنو  ةعاجن  نم  ةساردلاو  ثحبلا 

. مألا اھتئیب  يف 
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جھانم نيرشعلا  نرقلا  علطم  عم  تداس  دقو 
ثحبلا جھنم  ةفیظو  تدأ  يتلا  ةیبدلا  ةساردلا 
ةفیظوب تعلطضا  امك   ، دقنلا لیلد  وھو  يبدألا 

هذھ يف  ديدجتلا  لیلدو   ، ةیبدألا ةباتكلا  لیلد 
لاجملا يف  جھنملا  ةفیظو  لالخ  نمف   ، ةباتكلا

ةيدرف تاقیبطت  ةسیئر  ةروصب  تزرب  يدقنلا 
ةیسفنلا ةساردلاو  ةیخيراتلا  ةساردلا  يجھنمل 

لاجم يف  ةریبك  تامدخ  ايدأ  ناجھنم  امھو 
مامأ ةیقیقح  ةصرف  امھنم  لوألا  حاتأ  ذإ   ، ثارتلا
هتروص اھلضفب  نوك  يبرعلا  ةضھنلا  ناسنإ 
هسفنل عضوو   ، ةفلتخملا ةیبرعلا  روصعلل  ةصاخلا 

نأ لجأ  نم   ، اھلسلست هلالخ  نم  مھفي  اقطنم 
اھفرع يتلا  روطتلا  تایلمع  كلذ  لضفب  لقعي 

. ءامدقلا دنع  هدقنو  بدألا 
ضعب دنع  يخيراتلا  جھنملا  رداوب  دجن  اذكھو 

يفصرملا  » نأ نیسرادلا  ضعب  ظحال  دقو   ، داورلا
لوحفل ةدیجلا  راعشألاو  دئاصقلل  هداريإ  يف 
جردتو  ، ينمزلا لسلستلا  ىعار  دق  برعلا  ءارعش 
مسقف  ، هتقو ىلإ  ةیلھاجلا  نم  ةیخيراتلا  روصعلا 
برعلل ىلوألا  ةقبطلا  ثالث : تاقبط  ىلإ  ءارعشلا 

نب راشب  ىلإ  لھلھملا  نم  نییمالسإو  نییلھاج 
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ىلع نوصرحي  اوناك  نيذلا  نیثدحملل  ةیناثلاو   ، درب
نم مھقئارط  كولس  يف  نودھتجيو  برعلا  ةقفاوم 

فورعملا میحرلا  دبع  لبق  ام  ىلإ  ساون  يبأ 
بلغ نيذلا  ءارعشلاب  ةثلاثلاو   ، لضافلا يضاقلاب 
ةاعارم يف  طارفإلاو  تاكنلا  لامعتسا  مھیلع 

اذھ ىلإ  لضافلا  يضاقلا  نم  مھو  عيدبلا 
يفصرملا نیسح  خیشلا  قبس  دقلو   ... تقولا

نسح ذاتسألاو   ، ناملكورب يناملألا  قرشتسملا 
دحأو مولعلا  راد  نم  جرختملا  لدعلا  قیفوت 
نم روصعلا  لسلست  ةاعارم  ىلإ   ، اھتذتاسأ

سيردت يف  هدعب  امف  مالسإلا  ىلإ  ةیلھاجلا 
تحبصأ يتلا  ةقيرطلا  يھو   ، يبرعلا بدألا 
هخيراتو يبرعلا  بدألا  بتك  يف  كلذ  دعب  ةدئاس 
خیشلل طیسولا  باتكو   ، ناديز يجرج  باتكك 
يبرعلا بدألا  خيرات  باتكو  يردنكسالا  دمحأ 

. [235] تايزلا » نسح  دمحأل 
دي ىلع  هئاطع  جوأ  فرعو  جھنملا  اذھ  امن  دقو 

يخيراتلا يعولاب  ءاقترالا  لواح  يذلا  نیسح  هط 
خيراتلا ةباتك  ةداعإ  ىلع  دعاست  ىلعأ  ةبتر  ىلإ 
دشني جھنمو   ، ةيدقن ةيؤر  ىلع  ادامتعا  يبدألا 
يذلا كشلا  ىلع  همئاعد  میقيو   ، ةیعوضوملا

266 www.jadidpdf.com



ةیعوضوملا تایطعملا  صحف  ةداعإ  ىلإ  يضفي 
. يلھاجلا رصعلا  يف  برعلا  خيراتل 

ىلإ برعلا  نم  هبن  نم  لوأ  نیسح  هط  ناك  دقو 
سسحتن يتلا  يلھاجلا  رصعلا  ةروص  نأ 

عنص نم  يھ  نییلھاجلا  راعشأ  يف  اھحمالم 
ةديدجلا ةینيدلا  هتفاقث  نكت  مل  رخآ  رصع  ةینھذ 

نم ةروصلا  كلت  لان  ام  ىلع  اھسسأ  يف  صنت 
هلاوحأ تناك  نإو   ، هيوشتلاو ديزتلا  رصانع 

عارص وھو  هدھش  يذلا  عارصلا  رسفت  ةیسایسلا 
هقفلا ىلإ  ةسایسلا  برحلا  لاجم  هراثآ  تدعت 

. ةدیقعلاو
يخيراتلا جھنملا  نم  ذختا  نیسح  هط  نأ  ریغ 

رصم طبر  ىلإ  هیعس  اھنم  اقالطنا  دكؤي  ةلیسو 
خيرات نع  رصم  خيرات  مصف   » بجوي ام  وھو   ، ابوروأب
ایناث ابوروأ  خيراتب  رصم  خيرات  قاحلإو   ، الوأ برعلا 

. احضاو قيرطلا  حبصيو  دقعلا  لحنت  كلذبو  )...( 
، يمالسإلا يبرعلا  يضاملا  نع  يلختلاف 

يضاملا نع  يلختلا  ينعي  ال   ، امومع يقرشلاو 
امنیب  ، يقافتا ضراع  لوألا  نأل  كلذ   . اتاتب يتاذلا 
[236] «. لوصألاو عوذجلا  تباث   ، يرھوج يناثلا 
نیسح هط  سسؤي  هسفن  قایسلا  نمضو 
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ریكفتلا اذھ  طبرتو  عقاولا  للحت  ةرظن  ىلع  هریكفت 
، ةرورضلاو ةجاحلاب  يأ   ، ديدجلاو ميدقلا  عوضومب 
، هیلإ انتجاحو  ءاقبلا  مكحب  نحنف   » ءاقبلاو روطتلابو 
، دغلاو مویلاو  سمأ  نیب  لصن  نأ  ىلإ  نورطضم 
مل نإ  يھ  نآلا  انتایح  نأب  رعشن  نأ  ىلإ  نورطضم 
، اھراثآ ّىوق  رثأ  يھف   ، نآلا لبق  انتایح  سفن  نكت 

ةلاحتسالا مكحب  نحنو   ، اھجئاتن نم  ةمزال  ةجیتنو 
رياغي انموي  نأب  رعشن  نأ  ىلع  نوھركم  روطتلاو 
سمأ انتایح  تھبشأ  نإ  نآلا  انتایح  نأبو   ، انسمأ
نذإو  . هوجو نم  رياغت  يھف  نیھجو  وأ  هجو  نم 
نیبو  ، هیلإ ةجاحلاو  ءاقبلاب  روعشلا  نیب  نحنف 
انلویم يف  نوددرتم  هیلإ  ةجاحلاو  روطتلاب  روعشلا 

. [237] « انئارآو انئاوھأو 
روطتلا ةریتو  نأ  نم  رذحي  نیسح  هط  نكل 

ىلإ هدارفأو  عمتجملاب  يضفت  دق  ةعرسملا 
هتاكلم روصقو   ، لقعلا ةلاقتساو  لھاستلا 
هعفاودو هتاجاحب  رثأتلاو   ، عقاولل مالستسالاو 
لقعلا بیصي  دق  يذلا  رمألا  وھو  ةرشابملا  ةيداملا 
عقاولا هرفوي  ام  ىلع  هدامتعال  كابترالاو  ةلبلبلاب 

مث  ، میلعتلا نم  عونب  أطخ  يحوت  ةروركم  روص  نم 
ةاكاحملاو دیلقتلا  ىلإ  كلذ  لك  لعفب  لوؤیس  هنأل 
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ریس ببسب  مھوتي  لب   – نظلا لك  نظي  وھو 
يكالھتسالا اھطمن  ةلوھس  نم  أشني  امو  ةایحلا 

راكتبالاو [238] . ديدجتلا  قيرط  يف  رئاس  هنأ 
نم اعون  تضرف  دقف  ةیسفنلا  تاساردلا  امأ 
نم ثارتلا  ریسفت  حرتقي  يذلا  يلیلحتلا  جھنملا 
داقعلا لعف  امك  ثارتلا  اذھ  نم  تانیع  لالخ 
ةساردب ساون  ابأ  امھنم  لك  صخ  نیح  يھيونلاو 
سفنلا ملع  وھ  يفرعم  عجرم  ىلع  لیحت 

اذھو  ، يديورفلا يسفنلا  لیلحتلا  وأ   ، ثيدحلا
نم برض  رمألا  عقاو  يف  وھ  تاساردلا  نم  عونلا 

سردلا مادختساب  يبدألا  خيراتلا  ةباتك  بورض 
جھنم نكل   ، تایصخشلا ةسارد  وأ  يسفنلا [239] 
ةلصلا قیثو  داقعلا  دنع  ةیسفنلا  ةساردلا 

وھو  ، ناويدلا ةعامج  هیلإ  تعد  يذلا  بھذملاب 
، هتیصخشو بيدألا  ةیتاذ  زاربإ  ىلع  ضھني  بھذم 

تاعوضوم نع  يروعشلاو  يرعشلا  هریبعتو 
. هتایح

نیھاجتالا نیب  براقتلا  ةطقن  تناك  امبرو 
ةرظنلا مایق  يھ  يسنمورلاو  يسفنلا 
هرادم فقوم  ىلع  دقانلاو  بيدألا  دنع  ةیسنمورلا 
ردصم نع  ثحبلا  يھ  هتلیسوو   ، تاذلا ناطبتسا 
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لعجي امم   ، بيدألا تاذ  يف  هتدامو  يبدألا  لمعلا 
لیلحتلا ةيرظنو   ، سفنلا ملع  ثحابم  نم 

ىلإ رظني  يذلا  جھنملل  الوقعم  اساسأ  يسفنلا 
ةرظن نكت  مل  كلذبو   ، عقاولا ةيواز  نم  ثارتلا 

نيرثأتملا ءابدألا  لامعأ  ىلإ  ناويدلا  ةعامج 
، لوبق ةرظن  يدورابلاب  ىتح  وأ   ، ميدقلا ثارتلاب 

نودو  ، ةحارصب فقوملا  اذھ  نع  ينزاملا  ربع  دقو 
ثیح میھاربإ  ظفاح  دنع  دیلقتلا  هدقن  يف  ةبراوم 
نولثمي نم  دحأ  ظحلا  ءوسل  ينكلو  لاق «:

نع عالقإلا  ىلإ  وعدي  يذلا  ديدجلا  بھذملا 
لاط امیف  نیلوألا  ءاذتحا  نع  بیكنتلاو  دیلقتلا 
لوقأ  ، هل حلصن  وأ  انل  حلصي  دعي  ملو  مدقلا  هیلع 
انيأر نوري  مھلك  سانلا  ناك  ول  هنأل   ، ظحلا ءوسل 
أطخ نع  عوجرلا  بوجو  يفو   ، كلذ ةرورض  يف 
يف مویلا  هرسخن  ام  تقولا  نم  انحبرل  دیلقتلا 
سانلا روھمج  در  ةلواحمو  انبھذم  ىلإ  ةوعدلا 
قدصلا ةلیضف  مھتدقفأ  اھیلع  اوضم  اذإ  ةداع  نع 
رعشلا ماوقو  بدألا  دامع  امھو   ، رظنلا ةيزمو 

[240] «. ةباتكلاو
ةساردل ينآلا  عباطلا  ىلإ  داقعلا  هبنت  دقو 

ىلع ذخؤت  يتلا  طاقنلا  نم  يھو   ، ةیصخشلا
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روطتي ملع  ىلإ  دنتسي  هرابتعاب  يسفنلا  جھنملا 
مولعلا روطت  قایس  نمض   ، موي دعب  اموي 

ىوس سیل  ينآلا  عباطلا  اذھ  نأ  ریغ   ، ةیعامتجالا
ملاعلا يف  دجوي  ال  هنإ  ذإ ...«  ماھوألا  نم  مھو 
نوكي نأ  نود  لیج  دعب  الیج  هموق  نیب  تبثي  بدأ 
هرادم ناك  ولو  مھتایح  نع  ربعيو  مھعفني  ام  هیف 

اھنومسي يتلا  تاعوضوملا  ىلع  هلك 
ول اھلیج  دعب  تابثلا  لبقت  ال  يھو   ، تایصخشلاب

تایمومعلا » " [241] .  " میمص نم  نكت  مل 

ـة يجو ـ لو ـ میتسبإلا ـة  برا ـ قملا
يجولومیتسبإلا ثحبلا  سسؤي  نأ  نكمي  فیك 

لاؤسلا اذھ  نإ  ؟  هل عوضومك  موھفملا  ةسارد 
لواحن يذلا  يدحتلا  ایجولومیتسبإلا  مامأ  عضي 
موھفملا ةسارد  ىلإ  ىعست  نأ  وھو   ، هلوانت
سنأتسي جھنم  قفو  يأ   ، ةیعوضوم ةقيرطب 

ام زواجت  ىلع  ةیعاو  ةقيرطب  صرحت  تاوطخب 
امو  ، ىلوألا ةبرجتلا  قئاع  رالشاب  نوتساغ  هوعدي 
يناثلا لاصتالا  ققحتل  ةیتاذ  نم  هب  طبتري 
هتغیص نع  ثحبلا  ةطاسوب  كلذو  موھفملاب 
ةلكشم عضو  اھددحي  يتلا   ، ةبكرملا ةینالقعلا 
اھیعناص ترج  يتلا  ةلكشملا  هذھ   ، ةضھنلا
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، هفیظوتو  ، ثارتلاب مامتھالا  ىلإ  اھیبحاصمو 
. يبرعلا عقاولا  نمض  هروضح  اياضق  ةساردو 
هجاوت يتلا  تابوعصلا  ىلوأ  نإف  بابلا  اذھ  يفو 
يتلا ةقيرطلا  يف  نمكت  امنإ  موھفملا  ةسارد 
رسیت امكو   ، اھجئاتن ةحص  نم  ققحتلا  حیتت 

خف يف  طوقسلا  نم  رذحلا  عم   ، جئاتنلا كلت  میمعت 
ءارغإل عوضخلا  نم  ةطیحلاو   ، ةلوھسلاو عرستلا 
ةبوعصلا ةياغ  يف  ةلكشمل  يتاذلا  عباطلا 
ةیبرعلا تاذلا  ةقالع  ةلكشم  لثم  دیقعتلاو 

ءانب ءارو  فقت  ةقالعلا  هذھ  نأل   ، اھثارتب حومطلا 
ثارتو لب   ، بسحو اھفالسأ  ثارتل  تاذلا  ةفرعم 

ةیناسنإلا [242] .
دعابتلا دودح  دنع  فقوتت  ال  ةلكشملا  نأ  ریغ 
ةيدقنلا ةفرعملا  ةیعوضوم  نیب  رفانتلا  امبرو 

نوك ىلإ  كلذ  زواجت  اھنإ  لب   ، اھعوضوم ةیتاذو 
ةيواز نم  هتبراقم  دون  يذلا  ثارتلا  موھفم 
لقح نمض  هروضح  سسؤي  ةیجولومیتسبإ [243] 

ةیساسحلا لوانتي  يذلا  ةيدقنلا  ةساردلا 
امھیلع مكحلا  ىلإ  امھتفرعم  ىدعتيو   ، لامجلاو
قایس نمض  ينفلا  قدصلاو  ةمیقلا  ةيواز  نم 

،  [244] " ةضھنلا ةفاقث   " وھ يعامج  يفاقث 
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ىلإ ىعسن  اننأ  وھ  دصقلا  اذھل  حيرصلا  ىنعملاو 
ةیفیك وأ  هتروریس  ةھج  نم  ثارتلا  موھفم  لیلحت 
دقنلا وھ  ةفرعملا  عاونأ  نم  عون  دودح  نمض  هومن 

. يبدألا
نم نیب  درو  ذخأ  لحم  تلظ  ةلكشملا  هذھ  نكل 

، بدألل ملع  داجيإ  ناكمإو  ةرورضب  نورشبي 
مھترظن ىلع  اولظ  نم  نیبو   ، دقنلل ملع  يلاتلابو 

دقو  . عونلا اذھ  نم  ةلواحم  لكل  ةضفارلا  ةميدقلا 
هیعارصم ىلع  بابلا  ةءارقلا [245]  ةيرظن  تحتف 

بدألاو ةھج  نم  اھتایناسلو  ةغللا  نیب  براقتلل 
فصوت نأ  لوبقم  وھ  امكف   . ىرخأ ةھج  نم  هدقنو 

زاھج ةطاسوب  ةیعوضوم  امئاد  تسیل  يتلا  ةغللا 
فصو لبقي  نأ  اضيأ  نكمأ   ، يعوضوم يموھفم 

. يعوضوم يموھفم  زاھج  ةطاسوب  بدألا 
ةیبدألا تالوقملا  سسؤت  نأ  الوبقم  ىحضأ  دقلو 
فراعملاو مولعلاو  تایناسللا  قفأ  يف  ةيدقنلاو 
ةیئایمیسلا مث  ةيوینبلا  ةءارقلاف   ، اھنع ةعرفتملا 
تایناسللا نم  بدألاب  رثكأ  مویلا  تبرتقا  صوصنلل 

ىلع ةردقلا  نإ  لب   ، يناسللا ثحبلا  تاودأو 
ةیبولسألا وأ   ، ةیئایمیسلا ةءارقلا  نیب  زییمتلا 

ابرض امھنم  ةدحاو  لك  رابتعاب   – ةیبدألا صوصنلل 
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ةغللاب طبترملا  يملعلا  طاشنلا  بورض  نم 
نم عون  قیقحت  وحن  امھھیجوت  نیبو  اھتایناسلو -
نم مویلا  دعي  ةیعوضوملا  ةعزنلا  يذ  يبدألا  دقنلا 

، زییمتلا ىلع  ةردق  ىلإ  جاتحت  يتلا  رومألا 
تایئایمیسلا تاقیبطتب  ةقیقد  ةفرعمو 

ةیبولسألاو [246] .
لوقلا اننكمأ  تایبولسألا  ىلإ  رظنلا  اندعتسا  اذإو 
ةیعونلا صئاصخلا  ةفرعم  ىرحتت  جھانم  اھنإ 

كیليو هینير  طبر  ببسلا  اذھلو   ، يبدألا لمعلل 
اطرتشا نیح  جھنملاب  تایبولسألا  نراو  نتسوأو 
يلامجلا مامتھالا  نوكي  نأ  ةمراص  ةروصب 

، يبدألا ثحبلا  نم  ءزج  نوكت  ىتح  اھیف  ایساسأ 
كانھ يتآلا «  حارتقالا  هاجتالا  اذھ  يف  امدق  دقو 
لیلحتلا اذھ  لثم  ةجلاعمل  نانكمم  ناجھنم 
يجھنم لیلحتب  عرشن  نأ  امھدحأ  يبولسألا :
هحمالم حرشن  نأو  يبدألا  لمعلل  يوغللا  قسنلل 

هنأ ىلع  هذخأنو   ، ةیلامجلا هضارغأ  دودحب 
هنأكو بولسألا  رھظي  كلذبو  يلامجإلا " ىنعملا  "

نم ةعومجمل  وأ  يبدألا  لمعلل  درفتم  يوغل  ماظن 
ضقاني ال  ةجلاعملل  رخآلا  جھنملا   . لامعألا
صئاصخلا عومجم  ةسارد  ىلع  موقيو   ، هقباس
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نع قسنلا  اذھ  اھب  فلتخي  يتلا  ةیبولسألا 
جھنم جھنملا  اذھ   . ةنراقملل ةلباقلا  قاسنألا 

نع راروزالاو  فارح  ـ نالا ـب  قار نـ ـن  حنف ضراعت :
امھضرغ فشتكن  نأ  لواحنو   ، يداعلا لامعتسالا 

. [247] يلامجلا »
دوھج بصت  ةروریسلاب  متھملا  هاجتالا  اذھ  يفو 
ةلوقم سیسأت  اولواح  نيذلا  بدألا  يرظنم 

، ةینبلا موھفم  لثم  ةقیقد  میھافم  ىلع  ةيرعشلا 
وحن وحنت  يتلا  رصانعلا  نیب  زییمتلا  دصقب  كلذو 

ام ىلإ  كلت  اھتھجوب  ریشتو  ضومغلاو  ءافتخالا 
ىرخألا رصانعلا  نیبو   ، صنلا يف  بایغلا  نع  ئبني 
ثحابلاو ظحالملا  نیعأ  مامأ  اھسفن  ضرعت  يتلا 

ىلع موقي  صنلل  فصولا  نم  عون  زاجنإ  نع 
لخادلا نم  همكحي  يذلا  ماظنلا  قاطنتسا 
دییقت عم  نكل  تاقالعلا [248]  نم  ةكبش  ةطاسوب 
صنلا دسج  دودحب  صنلا  ةيرعش  نع  ثحبلا 
ةيرعشلا ىصقتت  نأ  ایمتح  ناك  كلذل  و«  ، يوغللا

: يوغللا صنلا  وھو  قلطملا : اھدسجت  طیسو  يف 
يتلا تاقالعلاو  ارعش  نآلا  نجعنملا  ةغللا  دسج 

[249] «. دسجلا اذھ  نمض  أشنت 
، يعوضوملا فصولا  وحن  عزني  موھفم  ةيرعشلاف 
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لعفلا عضو  نم  يبدألا  دقنلا  لقني  كلذب  وھو 
، ةیتاذلا هطباوضب  الإ  ایجھنم  طوبضملا  ریغ  يتاذلا 

طورشب موكحملا  يعوضوملا  لعفلا  عضو  ىلإ 
مكحلا رصحي  كلذبو   ، هدحو صنلا  لخاد  نم  عبنت 

اعون هنم  لعجت  ةیلقع  دودح  نمض  صنلا  ىلع 
عباط میھافملا  ىلع  يفضي  يذلا  میظنتلا  نم 
نمض مظتنت  اھلعجب  ةیعوضوملا  ةفرعملا  تاودأ 
كلذ لكو   . صنلا قطنم  وھ  يعوضوم  قطنم 

يرعشلا عباطلا  دودحب  مراصلا  دیقتلا  نمض 
صنلل [250] . يلكلا 

رعشلا يرظنم  زربأ  نم  نوكي  نأ  ابيرغ  سیلو 
تراثأ نيذلا  سورلا  نویلكشلا  ةيرعشلاو 
ةلقن ثدحي   » نأ ىلع  ریخألا  اذھ  ةردق  مھمامتھا 
ةقالعلا ىلع  بعللاب  ةيرثنلا  ةغلل  ةبسنلاب  ةیلالد 

(signifier) لادلا نیب  ةیحالطصالا  ةيدیلقتلا 
، اھبيرختو اھفسنو   (signified) هیلع لولدملاو 

لعافت ىلإ  هايإ  الوحم   ، ةغللا جیسن  كلذب  احتاف 
ةغللا نم  ينثتست  يتلا  ةددعتملا  يناعملل 
عاونألا ةيرظن  يسسؤم  ضعب  نإ  لب   [251] « ةيداعلا

ةسسؤملا موھفم  ثدحتسا  ةثيدحلا  ةیبدألا 
عو ـ نلا فرعت  يتلا  ـة  يجھنملا دودح  ـ لا طبضل 
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ةسارد لعجل  ةيرظن  ةلیسو  هرابتعاب  يبدألا 
هیلع ناك  امم  ةیعوضوم  رثكأ  ةیبدألا  لامعألا 
يفو ىمادقلا  ةاكاحملا  ةيرظن  يعضاو  دنع  رمألا 

. سیلاطوطسرأ مھمدقم 
كاسمإلا ىلإ  فدھي  ةسسؤملا  موھفم  نإ 

زیمت يتلا  صئاصخلا  يف  يعوضوملا  رصنعلاب 
رظنملا ناك  نإو   ، عاونألا نم  هریغ  نع  ایبدأ  اعون 

دودح ضارتفاب  مراصلا  كسمتلا  نع  دعبأ  ثيدحلا 
موھفم أشن  امكو   . ةیبدألا عاونألا  نیب  ةتباث 
دقنلا ةيرظن  نإف  ةیبدألا  ةيرظنلا  يف  ةسسؤملا 
مامأ ةصرفلا  حاتأ  يذلا  صنلا  موھفم  تدجوأ 
نمض يدقنلا  ثحبلا  لاجم  رصحل  نیثحابلا 

ةیعوضوم تایطعم  يھو  ةیلخادلا  صنلا  تایطعم 
ةیبیكرتلاو ةیمجعملاو  ةیتوصلا  تایطعملا  لمشت 

ىلإ يعسلاو   ، باطخلاب صنلا  طبر  تحاتأ  يتلا 
تأشن كلذبو   ، همیھافم ىلإ  ادانتسا  هلیلحت 

نمو  ، باطخلا ىلإ  صنلا  نم  دتمت  تاقالع 
ةردابم يبدألا  صنلا  دعي  ملو   . صنلا ىلإ  باطخلا 
ىحضأ امنإو   ، ةيدرف تاذ  تاردابم  نم  ةلقتسم 
يبدأ باطخ  نمض  مھفي  يذلا  اھانعم  اھل  ةدحو 
عوضوم نوكي  نأ  نكمملا  نم   ، ةيوھلا ددحم 

277 www.jadidpdf.com



. ةسارد
اذھ داجيإ  عیطتستل  دقنلا  ةيرظن  نكت  ملو 
لوصح الول   ، صنلا موھفم  يأ   ، ریطخلا موھفملا 

يف تایناسللا  هتتبنتسا  يذلا  مھملا  روطتلا  اذھ 
ریخألا اذھ  هلضفب  فرعو  يبدألا  دقنلا  ةئیب 
تأدب ةیجيردت  ةروصب  هجتا  يذلا  هراسم  رارقتسا 

، بدألل ةیخيراتلا  ةساردلا  جھنم  روھظ  عم 
، ةیعیبطلا مولعلا  جھانم  فیظوتب  ترمتساو 

روھظب ةیعوضوملا  وحن  يعونلا  اھروطت  فرعتل 
. مولع نم  اھنع  عرفت  امو  تایناسللا 

مزالتلا زاربإ  وھ  ضرعلا  اذھ  نم  فدھلا  ناك  دقل 
نمض تابثو  ديدش  ءطبب   – جھانملا روطت  نیب 
نم ةیعوضوملا  ةفرعملل  ثيدحلا  نيوكتلا  ةروریس 

ةيرظنلا ميوقتو  فصو  لئاسو  روطت  نیبو  ةھج -
جھانم تناك  اذإف   . ومنت ةروریس  هرابتعاب  ةيدقنلا 
ةسارد جھانم  نإف   ، ةیعوضوم دادزت  ةساردلا 
راطإلا نع  ثحبلا  اھرودب  يضتقت  ةيدقنلا  ةيرظنلا 

ةیعوضوملا نم  الوقعم  اردق  اھحنمي  يذلا  يرظنلا 
ةثدحتسملا فراعملا  كلت  ةبكاوم  نم  اھنكمي 

. ةقبطملا جھانملاو 
جھانملا روطت  ىلإ  دنتسملا  رابتعالا  اذھو 
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دقنلا ایجولومیتسبإ  نم  لعجي  ام  وھ  ةيدقنلا 
ةفسلف مساب  اھلبق  فرع  ام  ريوطتب  انیمق  ابلطم 

ام ضوعي  وأ   ، لمأتلا نم  ابرض  دعت  يتلا   ، دقنلا
، يبدألا دقنلا  دقن  هیلع  قلطي  نأ  حرتقا 

اھعوضوم ایئزج  دمتست  ایجولومیتسبإلاف 
يعوضوملا عباطلا  نم   ، ةیفرعملا اھتیعورشمو 

رفوت نأ  اھعسوب  نأ  ذإ   ، بدألا ةسارد  جھانمل 
هاجتالا اذھ  ةروریس  ةساردل  ةمءالم  رثكألا  راطإلا 

نأ ایجولومیتسببإلا  ناكمإبو   ، ةیعوضوملا وحن 
ةفرعملا تانوكم  لیلحتل  احلاص  اراطإ  رفوت 
يعولا هجو  يف  فقي  ام  ىلع  فرعتلاو   ، ةيدقنلا
فیكف  ، اھراسم حیحصتب  لیفكلا  يتاذلا  يدقنلا 
ثارتلا موھفمل  ةیجولومیتسبإلا  ةبراقملا  روصتن 

اذھ ةبراقم  ربتعن  فیكو  ؟  انفلسأ ام  ءوض  ىلع 
ةفرعملا ةيرظن  نيوكت  راسمل  ةبراقم  موھفملا 

؟ ةيدقنلا
اذھ هحرطي  ام  حضوت  يتلا  رصانعلا  لوأ  نإ 

، هسفن لاؤسلا  يف  نمكي  لاكشإ  نم  لؤاستلا 
هموھفمب يبدألا  دقنلا  ىلع  سیل  مالكلا  رادمف 

وحن هجوم  ثحبلا  مھس  نإ  لب   ، يكیسالكلا
اليدب اعورشم  اھرابتعاب  ةيدقنلا  ةفرعملا  ةروریس 
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دقنلل رمتسملا  حیحصتلا  فاشكتسا  ىلإ  يمري 
ام يتلا  ةحلملا  هباحصأ  تالواحم  ربسو  يبدألا 
، ةیعوضوملا ةفرعملا  قفأ  وحن  هھجوت  تكفنا 

ةلمج هنوك  نم  يبدألا  دقنلا  لوحتي  ةفصلا  هذھبو 
، يدرفلا يتاذلا  عباطلا  تاذ  ةمیقلا  ماكحأ  نم 

ماكحألا لیلحتب  موقت  ةموظنم  حبصي  نأ  ىلإ 
ةفاقثلا نیب  ةقالعلا  اھل  اراطإ  مسرت  يتلا  ةیفاقثلا 
تادادتماو ةفلتخملا  هتایح  داعبأ  عیمجب  عمتجملاو 

. ةيراضحلاو ةيداصتقالاو  ةیعامتجالا  هتسرامم 
موھفم يف  يعونلا  رییغتلا  اذھ  ساسأ  ىلعو 
ةفرعملا يف  میھافملا  رود  ىلإ  ةرظنلا  ریغتت  دقنلا 
موھفم ىلإ  ةرظنلا  تداس  نأ  دعب  ذإ   ، ةيدقنلا

هذھ تلقتنا  درجملا  ركفلل  ةادأ  هنأ  ىلع  ثارتلا 
دقنلا لصفي  يذلا  يحطسلا  اھاوتسم  نم  ةرظنلا 

، ایجھنم الصف  ىرخألا  ةایحلا  هوجو  نع  بدألاو 
ثارتلا موھفم  ىلإ  رظني  قمعأ  ىوتسم  ىلإ 
ةیلامجلا هتايوتسمب  اینغ  ابكرم  اموھفم  هرابتعاب 

لصفلا نأل   ، ةیسایسلاو ةیفاقثلاو  ةیعامتجالاو 
ةمیقب رارضإلا  ىلإ  ىدأ  لوقحلا  هذھ  نیب 
ثارتلا موھفم  اھنمض  نمو  ةیلامجلا  تاموھفملا 

. يرثنلاو يرعشلا  يبدألا :
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بناوجلا وحن  ثحبلا  هجتا  روظنملا  اذھ  نمض 
ثیح ثارتلا  موھفم  يف  ةعطاقتملاو  ةلخادتملا 
ملعملا مارتحا  دسجيو   ، هراكنإب يضاملا  لصاون 

ةلیط رمتست  ةسردملا   ، معن ذئدنع   . هتضراعمب
ةیلامجلا هتفیظوب  اینغ  اموھفم  هرابتعاب  ةایحلا 
هنیماضمبو  ، ةیجولويديالا ةیسایسلاو   ، ةيدقنلا
ةيداصتقالا هتالالدو   ، ةیجولویسسلاو ةیعامتجالا 

. ةيراضحلاو
جھنملاب انعتسا  دقف  جھنملا  ةیحانلا  نم  امأ 

نم فراعملا  ةسارد   » ىلإ فدھي  يذلا  ينيوكتلا 
موقي امك   ، يناسفنلا وأ  يعقاولا  اھئانب  ثیح 
نیعم ىوتسمب  ةلقتسم  ةفرعم  لك  رابتعا  ىلع 
ةراشإلا نم  دبالو   ، [252] « ءانبلا اذھ  مزیناكیم  نع 
رالشاب لیلحت  نم  ةدافإلا  ةلواحم  ىلع  انھ 
ركفلاب تھتنا  يتلا  ةیناسنإلا  ةفرعملا  ةروریسل 
ةھجاوم ىلإ  نيرشعلا  نرقلا  يف  يعوضوملا 

، ةبقع هرابتعاب  غامدلا  دض  ریكفتلاو   ، سیساحألا
تاكرحلا و نیب  قسني  هنوك  يف  زربت  هتمھم  نإ  ذإ 
ام بحن  نأ  نكمي  ملعلا  لمع   » يفف  ، تاءاھتشالا

مارتحاو  ، هراكنإب يضاملا  لصاون  نأ  نكميو   ، مدھت
رمتست ةسردملا   ، معن ذئدنع   . هتضراعمب ملعملا 
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نمز يف  ةدمجتم  ةفاقث  نإو   . ةایحلا ةلیط 
ال  . تاذلاب ةیملعلا  ةفاقثلا  يفن  يھ  يسردم 
هذھ نإو   . ةمئاد ةسردم  يف  الإ  ملع  دجوي 

. اھسسؤي نأ  ملعلاب  ضرتفي  يتلا  يھ  ةسردملا 
ابالقنا ةیعامتجالا  تامامتھالا  بلقنتس  ذئدنع 
لجأل اعونصم  عمتجملا  نوكي  فوسو  ایئاھن :

[253] « عمتجملا لجأل  ةسردملا  سیلو   ، ةسردملا
يملعلا حورلاب  ثبشتلا  ىلع  دیكأتلا  اذھ  نإ   ،
مئادلا حیحصتلا  مظتني  ثیح  الإ  دجوي  ال  يذلا 

ومن حیتي  يذلا  نكمملا  قيرطلا  هرابتعاب   ، ءاطخألل
ةداعلا قرخ  ثحابلا  ذاختا  ئفاكي  ام  وھ  فراعملا 

وھو يبرع  نبا  هنع  ربع  امك  ةمظتنملا  هتداع 
مادختساب هطاطتخا  لواحن  يذلا  راسملا  تاذلاب 

. ةیجولومتسبإلا ةبراقملا 
ةبراقم وحن  انوحن  ةھجولا  هذھ  قایس  يفو 
نیفلتخم نیيوتسم  نمض  ثارتلا  موھفم  ةروریس 

: امھ
يتلا موھفملل  ةیحطسلا  ةینبلا  ىوتسم       -

نم جردت   ، ايوغل ىطعم  وأ   ، اظفل هرابتعاب  هزربت 
وأ ثوروملا  نمض  عقي  ام  لك  ىلع  ةماعلا  ةلالدلا 
ربعت يتلا  ةیحالطصالا  هتلالد  ىلإ  لصیل   ، ثرإلا
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ةروصب هدییقتو  هانعم  طبض  يف  ةیعامج  ةبغر  نع 
عونب حمسي  امئاد  لظ  دییقتلا  اذھ  نأ  ولو   ، ةیئاھن
ةین تقبأ  يتلا  ةیفافشلاو  ضومغلا  نم 
حیضوت نیب  حجرأتت  حلطصملا  اذھ  يمدختسم 

. هیلع ضومغلا  نم  ديزم  ءافضاو   ، مدختسملا دصق 
هنأش نم  يذلا  وھو  ةقیمعلا  ةینبلا  ىوتسم       -
ادیعب ایعامتجا  العف  هرابتعاب  ثارتلا  موھفم  زربي  نأ 

، هیلإ هب  زمر  يذلا  حلطصملا  وأ  ةراشإلا  نع 
لقن لعف  لداعم  وھ  ثارتلا  موھفم  نأ  كلذب  ينعنو 
هذھو  ، روصعلاو لایجألا  نیب  ةیفرعملا  ةربخلا 
يفو مدقتلا  لحارم  يف   ، ةدوجوم تلظ  ةیلمعلا 
يفو لالقتسالا  لحارم  يف   ، رخأتلا لحارم 
ةیلمعلا هذھ  نأ  امك   ، يبنجألا لالتحالا  لحارم 

، نيرخأتملا دنعو  ءامدقلا  دنع  ةرضاح  امئاد  تناك 
اھربخمو اھرھظم  نكل   ، ةضھنلا برع  دنعو 

هذھ تحمس  دقو   . ىرخأ ىلإ  ةبقح  نم  نافلتخي 
موھفم نأ  هدافم  ایجھنم  دیفم  ضارتفاب  ةيؤرلا 

نكي مل  ةیفرعم  قئاوع  دوجو  ىلع  لد  ثارتلا 
نورخأتملاف  ، اھیلع [254]  فرعتلا  اھباحصأ  رودقمب 

رارمتسا نود  لاح  يذلا  قئاعلا  ةقیقح  اوعي  مل 
، ةیبرعلا ةفاقثلا  يف  ةفرعملل  يديدجتلا  راسملا 
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راصتخالاب هايإ  مھضيوعتو  عادبإلا  نع  مھفقوت  نكل 
لقأ اوحضأ  مھنأب  انل  يحوي  يشاوحلاو  حرشلاو 

يلقعلا مھزاھج  عسي  امب  وأ   ، مھفراعمب ةقث 
ىلع دعاس  يذلا  رمألا   ، فراعم نم  هجاتنإ 

. مھفالسأب مھتقث  میخضت 
ةیبرعلا ةيدقنلا  ةفرعملا  خيرات  يف  كانھ  سیلو 
فالسألاب ةقثلا  يف  مخضتلا  اذھ  نأ  تبثي  ام 

هفقوي ام  دجو  سفنلا  يف  ةقثلا  باسح  ىلع 
ىلإ ةضھنلا  ناسنإ  دنع  ةقثلا  هذھ  لوحتت  نأ  لبق 
راھبنالا دح  تغلب  قوفتملا  يبنجألاب  ةقث 

يذلا راھبنالا  وھو   ، ةفاقثلاو ةيراضحلا  هتازجنمب 
ىلإ ىدأ  يسكع  لعف  در  ضعبلا  دنع  ىقال 

. مھثارتب قوثولا  طارفإو  فالسألاب  ءامتحالا 

موھفملاو ةثادحلا 
قلعتت ةددعتم  ةلئسأ  ةثادحلا  نع  ثيدحلا  ریثي 
متھنو  ، اھتياھنو [255]  اھتيادبب  لوألا  ماقملا  يف 

تعاطتسا يتلا  ةلاحلا  اھرابتعاب  ةثادحلاب  انھ 
ةطقن ىلإ  لوصولا  اھلالخ  نم  ةیبرغلا  ةراضحلا 
ةلثمم ةميدقلا  اھلوصأ  نع  يبسنلا  لاصفنالا 
تارثؤملا نع  لاصفنالا  مث   ، ةیقيرغالا ةفاقثلاب 
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كاكتحالا ءدب  عم  اھلوعفم  رھظ  يتلا  ةفلتخملا 
ةئشانلا طباورلابو   ، ةیمالسالا ةیبرعلا  اینابسإب 
ضیبألا رحبلل  ةیبونجلا  ةفضلاو  ایلاطيا  يبونج  نیب 

دق ابوروأ  نكت  مل  تاریثأت  يھو   ، طسوتملا
يناثلا نرقلا  ذنم  ةیئاھن  ةروصب  اھنم  تصلخت 

. نیيدالیملا رشع  سماخلا  نرقلا  ىتحو   ، رشع
نكت مل  نيرشعلاو  دحاولا  نرقلا  ةيادب  ىتحو 

ال ةقيرطب  تمسح  دق  ةثادحلا  رصع  ءاھتنا  ةیضق 
تايرظنو  ، ةثادحلا ةيرظن  نع  ثيدحلا  اھعم  دوعي 
يركفلا مامتھالا  ةھجاو  ىلإ  زفقي  ثدحتلا 

تلظ يتلا  ةثادحلا  بناوج  ضعب  نإ  لب   ، يبرغلا
وھ املثم  ةیملعلا  ةساردلا  ىمرم  نع  ةدیعب 
ديدج نم  تداع  برحلا  ةثادحل  ةبسنلاب  نأشلا 
لدجلل ةراثإ  رثكألا  تاعوضوملا  نم  دحاو  حبصتل 

ةیعامتجالا [256] . مولعلا  يف 
عرشم لازام  يفاقثلا  رصاعملا  برغلا  خيراتف 
ریثألا هعوضوم  تناك  يتلا  ةثادحلا  ىلع  باوبألا 
بعصلا نمو   ، رشع عباسلا  نرقلا  رخاوأ  ذنم 
ةيرظن هتغلب  ام  غلبت  نأ  نكمي  ةيرظن  نع  ثيدحلا 
قرطو لاكشأ  فلتخم  نع  ریبعتلا  يف  ةثادحلا 
تجرخأ يتلا  بیلاسألاو  جھانملاو  راكفألا  عاونأو 
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، اھتانكمم نع  تربعو   ، ةیبرغلا ةفاقثلا  نماوك 
اھعورشم بناوجو  رھاظم  ققحت  ىلع  تدعاسو 

ةنطابلاو [257] . ةرھاظلا 
ةقالعلاب مامتھالا  نكمي  قایسلا  اذھ  نمض 
لاكشأو عاونأو  رھاظم  فلتخم  نیب  ةنكمملا 

ذنم ةیبرغلا  تاعمتجملا  يف  تزجنأ  يتلا  ثيدحتلا 
دحاولا نرقلا  لھتسم  ىلإ  ةیبوروألا  ةضھنلا 
تأیھ يتلا  ةفرعملا  قاسنأ  نیبو   ، نيرشعلاو
عورشلا دعبو  ءانثأو  لبق  ثيدحتلا  تایلمع  يعول 
قاسنألا يھو   ، ةروكذملا زاجنالا  ةیلمع  يف 

يلك يراضح  راطإ  ناضحأ  يف  اھلك  تأشن  يتلا 
يتلا ةثادحلا "  " ةیمستب هیلإ  ریشن  يذلا  وھ  ماع 

هلحارم [258] . نم  ةلحرم  وأ  رصعلا  اھب  تعني 
سیسأت ىلإ  يدؤملا  ریكفتلا  ناك  اذإو 

نیب لصفلا  ةدارا  نع  ةغالبب  ربعي  ایجولومیتسبإلا 
ةفرعملا قاسنأ  نیبو   ، ةیفرعملا ملعلا  قاسنأ 
ةحماطلا  ، ةراضحلا ةلاح  عبتتل  ةيرورضلا  ىرخألا 

عقوتلا لاجم  يف  هیلإ  جاتحت  امب  لفكتلا  ىلإ 
تاردابملا عاونأ  نم  مزالو  يویح  وھ  امب  ؤبنتلاو 

كلت ةیجیتاریتساو  راسمل  ةححصملا  وأ  ةددجملا 
هذھ هقتاع  ىلع  ذخأ  يذلا  ركفلا  نإف   ، ةراضحلا
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ایجولومیتسبإلا داجيإ  ىلإ  تدأ  يتلا  ةمھملا 
قسنلا نع  هرمأ  ةقیقح  يف  جرخي  مل  اھسفن 
ةفرعملا ةفرعم  ىلع  صيرحلا  رمتسملا  ميدقلا 
ينعنو  ، اھلاعفأب فيرعتلاو  اھتایلآو  اھمظن  فصوو 
ةيرظن  " مسا تحت  فرع  ام  ميدقلا  قسنلاب 

. [259] ةفرعملا "
ابرض  ، هنیح يف   ، ناك ایجولومیتسبإلا  داجيا  نإ 
مت نأ  دعب   ، ةفرعملا مظن  ثيدحت  برضأ  نم 
ملعلا تازیم  نیب  يجيردتلا  دعابتلا  فاشتكا 
ةمارصو ةقد  دادزت  يتلا   ، همظنو هتروریسو 

. رمتسملا اھعرفتو   ، ریبكلا اھعسوت  عم  ةازاوملاب 
ملعلا فصوب  ةمتھملا  ةيرظنلا  وعناص  هبتنا  دقو 
ةفرعملا لیلحتل  يعوضوم  ماظن  داجيا  ةرورض  ىلإ 

كلذو  ، ةیملعلا ةفرعملا  يأ  ةیعوضوملا " "
نم جوتنم  اھنأب  لوقت  ىلوأ  ةملسم  نم  قالطنالاب 
ىلإ ةرمتسم  ةجاحب  لظي  يذلا  ناسنالا  عنص 

، ةیلقعلا هتظقي  ديدجتو   ، ةصاخلا هئاطخأ  حیحصت 
، هتاذ نم  ةعبانلا  قئاوعلاو  تابقعلا  زواجتو 

هتفرعم [260] . ةینب  نمض  ةزرغنملا 
ةيرظن نیب  ةقالعلا  يف  لسلستلا  اذھ  عبتت  نإ 

هنع ربعملا  ديدجلا  روطتملا  اھلكشو   ، ةفرعملا
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ثحبلا ىلإ  امتح  اندوقي   ، ایجولومیتسبإلاب [261] 
نیب ةنكمملا  ةبارقلا  دودح  مسري  ماع  راطإ  نع 
لك عوضوم  ءانب  يف  نایقتلت  نیتللا  نیتموظنملا 
امھو  ، ةیملعلا ةفرعملاو  ةفرعملا  وھو   ، اھنم
ةيرظن مساب  ةفورعملا  ةيدیلقتلا  ةموظنملا 
ةفورعملا ةثيدحلا  اھتریظنو  اھتفيدرو   ، ةفرعملا

يتلا ةقالعلا  هذھو   . ایجولومیتسبإلا مساب 
هدحو ملعلا  فصي  ماظن  نیب  لاصفنالا  اھرھاظ 
يف ةفرعملا  فصي  ماظنو  ایجولومیتسبإلا ) )
قیمع رخآ  بناج  اھل  ةفرعملا ) ةيرظن   ) اھمومع
ةفرعملا ةيرظن  نیب  لاصتالا  يف  لثمتي 

وھ ماع  يراضح  قسن  نمض  ایجولومیتسبإلاو 
يقيرغالا ثارتلاب  لصتت  ةثادحلا  نأل   . ةثادحلا
رمثتست  ، هدقنتو هبعوتست   ، هنع لصفنتو   ، ميدقلا
ققحتو  ، هتمھم يھنتف  هزواجتتو  هنم  بناوج 

. هعم ةیئاھنلا  ةعیطقلا 
ثارتلا نیب  ةقالعلا  راطإ  نع  ثحبلا  ناك  دقل 
ايرورض ةیبرغلا  ةفاقثلا  ةروریس  نمض  ةثادحلاو 
ةثادحلاو ثارتلا  نیب  ةقالعلا  ةلئسأ  نع  ثحبلل 

هیجو ببسل   ، ةیبرعلا ةفاقثلا  ةروریس  نمض 
هیجوت نمض  نیتفاقثلا  راسم  ةدحو  يف  لثمتي 
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يناسنالا طاشنلا  عاونأ  عیمج  مكحي  يلك 
ةفاقثلا نألو   . ملعلا ةروریس  وھو  الأ  رصاعملا 

ءادأ نع  ةرصاق  اسفن  تدجو  يتلا  ةیبرعلا 
صاخلا اھراسم  ءانب  نعو   ، ةیعامتجالا اھتفیظو 
ةیبرغلا ةفاقثلا  ىلإ  ةنلعم  ةروصب  تأجل  دق 

وھ لعافو  سیئر  طیسو  لالخ  نم  اھب  نیعتست 
ةیبرعلا ةفاقثلا  تانوكم  عیمج  مغرأ  ملعلاف   ، ملعلا
هتفیظوب میلستلا  ىلع  ةیجولويديالاو  ةیعامتجالا 

. ومن وأ  ضوھن  ةیلمع  يأل  ةيرورضلا  ةيویحلا 
ثدحتت ال  ةرصاعملا  ةیبرغلا  ةفسلفلا  نأ  عمو 
ةرصاعملا ةفرعملا  ةيرظن  اھرابتعاب  ةثادحلا  نع 

ددعت نم  مغرلاب   ، ءاقبلا ىلع  ملعلا  تدعاس  يتلا 
، هتروریس نع  عبانملا  هذھ  ضعب  دعبو   ، اھعبانم

ضعب ةلواحمو   ، هحورل رخآلا  ضعبلا  ةضقانمو  لب 
اھزواجت ةدارإ  نع  وأ   ، اھنع ةربعملا  تاھاجتالا 

اھیلع قلطي  يتلا  ةرخأتملا  ةلحرملا  لالخ   [262]

ةثادحلا ةیحور  نإف  ةثادحلا " دعب  ام  ةلحرم   " مسا
امھعضو ىلع  امئاد  اتظفاح  هسفن  ملعلا  ةیحورو 
لاكشأ روطت  رارمتساب  حمس  يذلا  يلدجلا 

. اھجراخو ملعلا  تالاجم  لخاد  ثيدحتلا 
ىلإ ةعزنلا  ومنب  عضولا  اذھ  حمس  امبرو 
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باحصأ ىدل  اھرارمتساو  اھتيوقتو  ثيدحتلا 
ثوروملا ىلع  ةحتفنملا  ةیثادحلا  تاھاجتالا 

كئلوأو ءالؤھ  نأل   ، ءاوس دح  ىلع  ميدقلا  يلحملا 
يذلا ةیبرعلا  ةضھنلا  رایت  يف  طارخنالا  اوعاطتسا 
ملعلا نیب  لصفلاو  رایتخالل  لیبس  يأ  هل  نكي  مل 
مغرلابو  ، لخادت نم  امھنیب  امل  رظنلاب   ، ةثادحلاو

. بناوجلا ضعب  يف  دعابت  نم  امھنیب  امم 
بلص يف  ثيدحتلا  راكفأ  تلغلغت  كلذ  ببسبو 
لعفلاب رمألا  قلعتأ  ءاوس   ، يبرعلا يلقعلا  لعفلا 
لعفلاب مأ   ، مھثارتو فلسلل  يكاحملا  يلقعلا 

كلذ ثدح   ، برغلا ثارتل  يكاحملا  يلقعلا 
يلقعلاو يملعلا  ریكفتلا  تاودأ  لغلغت  ةبحاصمب 
جذومنأ ةاكاحم  قفو  سسؤملا  ریكفتلا  ةینبأ  يف 
سسؤملا ریكفتلا  ةینبأ  يف  اھلغلغت   ، فلسلا

. يبرغلا ثيدحتلا  جذومنأ  ةاكاحم  ىلع  ادامتعا 
نيذھ ةيار  تحت  ةيوضنملا  تاھاجتالا  نكل 

نع فاك  حوضوب  ربعت  مل  نیسیئرلا  نيدفارلا 
تاذلا هیلإ  جاتحت  ام  لك  قیقحتب  امھتانوكم  عانتقا 
عضو زواجتل  يرورضلا  تاذلا  نع  ىضرلا  نم 
يعولا روھظل  قيرطلا  دھم  يذلا  لوألا  روصقلا 
ةضھنلا عورشم  زاجناو  روصتب  ءدبلا  ىلإ  ىدأ  يذلا 
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نم ةمدقتم  ةلحرم  ىلإ  لوصولاو   ، ةیبرعلا
ةیبرعلا ةفاقثلا  مظنل  دیعت  لماشلا  ثيدحتلا 
لامكإل اھنم  دبال  يتلا  رارقتسالاو  نزاوتلا  ةیعضو 
حیتي يذلا   ، ديدجلا ةیبرعلا  ةفاقثلا  لكیھ  ءانب 
اھعضو ةلئسأ  ةغایصب  يتاذلا  اھلفكت 

رفوت لفكي  امك   ، يعامتجالا اھعقاوو   ، يجولوطنألا
. اھيدل ةلئسألا  كلت  نع  ةباجإلا  ىلع  ةردقلا 
راسم لك  تعبط  يتلا  ةماعلا  ةیلاكشإلا  نإ 
رابتعاب  – يخيراتلا ةیبرعلا  ةثادحلا  سیسأت 

دنع ةنلعملا  ثيدحتلا  عورشم  ةياغ  ةثادحلا 
اھضفر نع  ربعملا  وأ   ، اھنع توكسملاو   ، ضعبلا

جوز لالخ  نم  اھدوجو  نع  ربعت  رخآلا - ضعبلا  نم 
لقعلاو ةفاقثلا  عضو  ءالجب  مسري  يجولومیتسبإ 

امھديدجتو امھمیمرت  يف  عرش  نيذللا  نییبرعلا 
نع ربع  يذلا  جوزلا  اذھ   ، ةضھنلا ةيادب  ذنم 
ىلإ ىدأ  امم   ، تاذلل ةیموقلا  رعاشملا  باطقتسا 
بناج جاضنإ  ىلإ  ةجاحلاب  روعشلا  دیكأتو  حوضو 
يف ربع  امك   ، يبرعلا عورشملا  يف  ةیصوصخلا 

روعشلا دیكأت  نع  هسفن  ردقلابو   ، لباقملا
ةيؤرلا يف  يجيردتلاو  ماتلا  طارخنالا  ىلإ  ةجاحلاب 

. ةرصاعملا ةیناسنإلل  نیینوكلا  فقوملاو 
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بطقتسا ةیبرعلا  ةایحلا  يف  ةثادحلا  لكشت  نإ 
: يعولا يطمن  اصوصخو   – يعولا تاھاجتا 

موھفم مكحو  لامجلل - ئراقلا  يدقنلاو   ، يلامجلا
دویقب ةماع  ةروصب  ةیثارتلا  ةلأسملاو  ثارتلا 

. اھتایلمع تعبطو   ، ةفرعملا ةروریس  تلمش 
عجرملاو  ، حجانلا لاثملا  رود  اھیلإ  دنسأ  ةثادحلاف 

، ىكاحي نأ  ضرتفي  يذلا   ، لبقتسملا نم  يتآلا 
وھ صوصخم  طمن  ةماعلا  اھسسأ  يف  يھ  امنیب 
دزي مل  هنأ  امك   ، يبرغلا ریثأتلل  لیثمت  نع  ةرابع 
ةتھاب ةرمث  نوكي  نأ  ىلع  هنیياحأ  ضعب  يف 
ثيدحلاو هنم  ميدقلا  يبوروألا  ثوروملا  ةاكاحمل 

. ةینالقعلا غوسمب 
اھنم لعج  ةثادحلا  هب  تعلطضا  يذلا  رودلا  اذھ 

وأ بھذم  ىلإ  دنتست  ال  ةفرعم  ةيرظنل  الداعم 
اھنإ لب   ، دوجولا يف  ةحضاو  ةفسلف  نع  ربعت 
نع فشكت  نأ  ديرت  ال  ةيرظن  نع  ةرابع  تناك 

اھانعمل فانم  اھنع  فشكلا  نأل   ، اھسفن
هیفختو  ، اھاعسم ضومغ  ىدأ  امبرو  اھدوجوو 

يف ةطیسب  تناك  يتلا  لئاسملا  دیقعت  ىلإ 
عورشم يبرعلا : عورشملا  سیسأت  ةيادب 
هتاحورطأ دقعت  ضرتفي  نكي  مل  يذلا   ، ةضھنلا
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ىلإ ةضھنلا  عورشم  نم  لاقتنالا  نكل   . ةيرظنلا
ةثادحلا لاخدإ  ىلإ  ىدأ  ةثادحلا  عورشم 

ادیعم عورشملا  اذھ  ریسي  ةفرعم  ماظن  اھرابتعاب 
ديدج نم  اددحمو   ، هتاقلطنمو هئدابم  ةغایص 

. هتایجیتارتساو هفادھأ 
يبدألا دقنلا  لاجم  يف  هجوتلا  اذھ  رھظ  دقو 

ریغ ىرخأ  ةینالقع –  تارربم  نودب  ىلخت  يذلا 
ءایحإ راسم  نع  عادبإلا - نع  ثحبلاو  ةیسنمورلا 
يف هرامث  نونجب  ءابدألا  أدب  يذلا  يبرعلا  بدألا 
تاینقت باستكاو   ، ةیلامجلا ةربخلا  تالاجم 
لیكشتو  ، ةيرعشلا ةغللا  ءانبو   ، اھريوطتو ةباتكلا 

اذھ دنتسا  دقو   . يبرعلا رعشلل  ديدجلا  مجعملا 
داقنو نیيرجھملا  لثم  ءارعش  ةبغر  ىلإ  يلختلا 
ىلإ ةرظنلا  ثيدحت  يف  ناويدلا  ةعامج  لثم 

يئایحإلا قيرطلا  يف  رست  مل  يتلا   ، رعشلا
دیلاقتلا ديدجتو  میمرت  ىلإ  ىدأ  يذلا  هسفن 
ةعزنب ماستالا  وحن  رثكأ  تھجتا  امنإو   ، ةیبدألا

يف تاذلا  ىلع  ءاوطنالاو   ، عقاولا نم  بارتقالا 
يف يضاملا  اھدعب  باسح  ىلع  رضاحلا  اھدعب 

. نایحألا ضعب 

ـع: بارلا ـل  صفلا
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مو ـ هفملا ـن  يو ـ كت

طوقس ةیبرعلا : ةضھنلا  لبق " ام  "
ةفرعملا

ةنياعم ةریھشلا  هتمدقم  يف  نودلخ  نبا  مدق 
دقف  ، ةدیفم اھنأ  ریغ   ، هرصع فراعمل  ةمئاشتم 
دعي مل  دئاسلا  ةفرعملا  ماظن  نأ  فیك  قمعب  ظحال 
ناك امك  ةفرعملا  فئاظول  ناسنإلا  لیھأت  هعسوب 
ایحضأ میلعتلاو  ملعلا  نأل   ، لبق نم  لاحلا  هیلع 
فراعملا لیصحتل  ملعتملا  لیھأت  ىلع  ةردق  لقأ 

نمم نكي  مل  اذإ  نیملعملا  نم  وأ   ، نیفلؤملا نم 
. هتفرعم تجضن 

لقح للختي  يوینبلاو  يفیظولا  روصقلا  ناك  دقف 
اذھب طبترت  يتلا  میلعتلا  بویع  هدع  يفو   . ةفرعملا

فسعلاب هابرم  ناك  نم   " نأ نودلخ  نبا  دكأ  للخلا 
اطس  ، مدخلا وأ  كیلامملا  وأ  نیملعتملا  نم  رھقلاو 

، اھطاسبنا يف  سفنلا  ىلع  قیضو  رھقلا  هب 
ىلع لمحو   ، لسكلا ىلإ  هاعدو  اھطاشنب  بھذو 

، هریمض يف  ام  ریغب  رھاظتلا  وھو   ، ثبخلاو بذكلا 
هملعو  ، هیلع رھقلاب  يديألا  طاسبنا  نم  افوخ 

ةداع هذھ  هل  تراصو   ، كلذل ةعيدخلاو  ركملا 
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نم هل  يتلا  ةیناسنإلا  يناعم  تدسفو   ، اقلخو
ةعفادملاو ةیمحلا  يھو   ، ندمتلاو عامتجالا  ثیح 

يف هریغ  ىلع  الایع  راصو   . هلزنم وأ  هسفن  نع 
لئاضفلا باستكا  نع  سفنلا  تلسكو  لب   . كلذ

دمو اھتياغ  نع  تضبقناف   . لیمجلا قلخلاو 
. نیلفاسلا لفسأ  يف  داعو  سكتراف   ، اھتیناسنا
لانو رھقلا  ةضبق  يف  تلصح  ةمأ  لكل  ثدح  اذھو 
هرمأ كلمي  نم  لك  يف  ربتعاو   ، فسعلا اھنم 
دجتو  . هب ةقیفر  هل  ةلفاكلا  ةكلملا  نوكت  الو   ، هیلع
يف ملعملل  يغبنیف  ءارقتسا )...(  مھیف  كلذ 
مھیلع اودبتسي  ال  نأ  هدلو  يف  دلاولاو  هملعتم 

[263] " بيدأتلا يف 
ىلع نودلخ  نبا  صرح  صنلا  اذھ  يف  ودبيو 
نأ نیبي  اطبر  ندمتلاو  عامتجالاب  ةفرعملا  طبر 
لك يف  ماع  داسف  هنع  مجني  امھدحأ  داسف 
ةینفلا وأ  ةیئارجإلا  ةیحانلا  نم  امأ   . ةایحلا تالاجم 
ةفرعملا فعض  بابسأ  نودلخ  نبا  بسنیف 
: ةسمخ لماوع  ىلإ  اھمیلعت  مظنو  ةیبرعلا 

نم يتلا  ملعلاو  ةفرعملل  ةیلكلا  ةرظنلا  بایغ  - 
عنمتو  ، مولعلا يف  ءاملعلا  طاشن  دوقت  نأ  اھنأش 

يھ يتلا  ةطیسولا  ةیلآلا  مولعلا  يف  عسوتلا  نم 
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[264] . لئاسو درجم 
ركفلا نع  ددحم  يعانص  وھ  امب  لاغشنالا  - 
هیلع رطفي  يذلا  عساولا  ءاضفلا  يذ  يعیبطلا 

[265] . ناسنإلا
ىدأ يذلا  راصتخالا  ةقيرط  نيرخأتملا  دامتعا  - 
ببسب لیصحتلاب  لالخإو  میلعتلا  يف  داسف  ىلإ 
ديدحت ىلع  ةردقلا  مدعو   ، يناعملا محازت 
ةبوعصلا هذھ  تدأ  دقو   ، اھنم اقالطنا  لئاسملا 
ةعفانلا تاكلملا  لیصحت  نع  نیملعتملا  عطق  ىلإ 

مھيدل [266] . اھنكمت  نود  لاح  امم 
فالتخاو فیلآتلا  ةرثكب  میلعتلا  ةدام  عسوت  - 

[267] . اھقيرط ددعتو   ، تاحالطصالا
دالب ءازجأ  ضعب  نع  میلعتلاو  ملعلا  راسحنا  - 

برغملاو [268] . سلد  ـ نالا نأش  ناك  ام  لثم  برعلا 
ةرظن بسح   ، دھشي أدب  يبرعلا  ةفرعملا  ماظنف 
ةینبلا ىوتسم  ىلع  ىضوفو  اعسوت   ، نودلخ نبا 

،( میلعتلا  ) ةفیظولا يف  انمزم  اروصقو   ،( فیلأتلا )
، روصق نم  ماظنلا  اذھ  ىرتعا  ام  مھأ  لعلو 
مل هنأ  وھ   ، نودلخ نبا  ةرظن  نم  همھفن  ام  بسح 

مظانلا يتاذلا  يعولا  نم  عون  جاتنإ  ىلإ  لصوتي 
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ةباقرلا ةفیظوب  مایقلا  عطتسي  ملو   ، هب صاخلا 
دي نم  هراسم  كلذب  تلفناف   ، صاخلا هراسم  ىلع 
ولو زجعلا -  ىلإ  عضولا  كلذ  هب  ىدأ  امبرو   ، هباحصأ

. ةقیقدلا ةیعونلا  هتفیظو  ءادأ  نع  ةیئزج - ةروصب 
لاجم يف  احوضو  رثكأ  هرھاظم  تدب  زجع  وھو 
ةبوعصل فیلأتلا  لاجم  يف  تیفخ  امنیب   ، میلعتلا

. ةیملعلا حورلا  ةعاضإو  هیف  اھیلإ  هبنتلا 
ةیبرعلا ةفرعملا  عضو  ةقیقح  انصحفت  ولو 

لعف يأ   ، يفاقثلا لعفلا  نأ  اندجول  ةميدقلا 
مل الوحت  دھش   ، نیملسملا برعلا  دنع  ةفرعملا 
ىلإ يضفي  ريدقتلا  نم  اعون  هنیح  يف  هرطخ  رّدقي 
نبا هیلإ  راشأ  يذلا  لالتخالا  اذھ  رھاظم  حیحصت 
يبرعلا يلقعلا  لعفلا  حبصأ  دقف   ، ارخأتم نودلخ 
فراعملا راسم  ححصي  وأ  فنأتسي  نأ  نم  فعضأ 

عضولا اذھو   ، اھفعض بابسأ  ىلع  فقيو  ةفلاسلا 
كلت باعیتسا  عیطتسي  دعي  مل  هنوك  نع  فشكي 
كلتمي يذلا  يلكلا  باعیتسالا  نم  اعون  فراعملا 
ةداعإو  ، بیكرتلاو لیلحتلاا  ىلع  ةردقلا  هبحاص 
يجھنم راسم  عنصل  ةقباسلا  فراعملا  میظنت 

. هبلطتي يذلا  يفرعملا  زاھجلا  ثادحتساو  ديدج 
يلقعلا لعفلا  نإ  انلق  ام  اذإ  غلابن  ال  انلعلو 
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نع ىنغتساف   ، هعوضوم دقفي  أدب  ميدقلا  يبرعلا 
ةميدقلا ةزجانلا  ةفرعملاب  اھضوعو   ، هئانب ةیلمع 

ىلع موقي  جھنم  نم  هجھنم  لوحت  كلذبو   ،  [269]

تایئزجلا ذخأي  جھنم  ىلإ   ، ةفاضإلا دشنت  ةيؤر 
وأ  ، ةفیثك تناك  نإ  اھنیماضم  طیطمت  ىلإ  دمعیف 
ةبكرم هل  تدب  يھ  نإ  نیماضملا  كلت  صیلقت 
هلھأ نم  دصقب   ، كلذب حتتفا  لقعلا  اذھف   ، ةدقعم
هجتت امامت  ةديدج  ةروریس  مھدصق  نود  نم  وأ 

نم عونب  اھضيوعتو   ، ةفلاسلا هتیجاتنإ  نادقف  وحن 
فراعملا مكارت  مخضت  ىلإ  ىدأ  يذلا  سيدكتلا 
تارصتخملا نمف   ، فعضلا وحن  اھبتارت  ملس  رییغتو 

ةرابعلا تمخضت  اذكھو   ، يشاوحلاو حورشلا  ىلإ 
يذلا يلصألا  ىنعملا  ددزي  مل  يذلا  تقولا  يف 

. الؤاضتو اصلقت  الإ  هطسب  ديرت 
دقانلا نأ  انيأر  دقنلاو  بدألا  ةلاح  انصحف  ام  اذإف 
ةرظنلا هذھ  يزاوي  ام  ىلإ  هبتنا  ميدقلا  يبرعلا 

نیب زیمو   ، دقنلاو بدألا  نیب  ةقالعلا  لوانت  نیح 
طورشو بناج  نم  ءابدألا  دنع  ةباتكلا  طورش 
رعشلاب ءاملعلاو  داقنلا  نم  مھئارظن  ىدل  ةءارقلا 
بدألاب ىلوألا  تطخ  دقلف  رخآ [270]  . بناج  نم 
ةایحلا نع  ةیئاقلتلا  ریبعتلا  ةعیبطو  قفتت  ةوطخ 
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، اھرارقتسا تمتتسا  دق  تناك  يتلا  ةیندملا 
درفنت يتلا  ءارعشلا  ةئیب  حبصت  نأ  نم  تنكمتو 

جا ـ هتناب ـم  هايإ ةيرغم   ، ةصاخلا اھتاعوضومب 
نم مھبیلاسأ  طابنتساو   ، ةا ـ يحلا يف  اھ  ـ تقيرط

اھتامسو [271] . اھصئاصخ 
ىلع رارمتساب  اوظفاح  رعشلاب  ءاملعلا  نأ  ریغ 
ةیبدألا دیلاقتلا  وحن  ةیبلس  دادزي  كفنا  ام  ءافو 
يذلا رمألا   ، ةميدقلا ةيودبلا  ةیبرعلا  ةیلامجلاو 
ةيؤر نیب  درطم  توافت  ىلإ   ، دھعلا لوط  عم  ىضفأ 
ملاعلا وأ  دقانلا  ةيؤرو   ، بناج نم  هتاودأو  رعاشلا 
توافتلا كلذ  رصقف   ، رخآل بناج  نم  هتاودأو 
يبدألا لمعلا  ةعباتم  ةمھم  نع  دقنلاب  لخملا 

دعق امك   ، هلبقتل ةیفاقثلا  ةئیبلا  ةئیھتو   ، هريدقتو
طورشو بسانتت  يتلا  ةھجولا  هھیجوت  نود 

. ذئرصع ةدجتسملا  ةایحلا 
ةعزنلا هذھ  هیجوت  نم  ءابدألا  نكمتي  مل  امبرو 
لعجت ةيركفو  ةیناسنإ  داعبأ  وحن  ةقیقرلا  ةینيدملا 

نم يتلا  لامجلا  براجت  جاتنإل  ةعجان  ةلیسو  اھنم 
نزاوتلا ىلع  ةظفاحملا  يف  مھاست  نأ  اھنأش 
ةرولب ىلع  دعاستو   ، عمتجملل يفیظولاو  يوینبلا 
رھظم لعلو   ، ةیباجيإلا رییغتلا  لاكشأ  وحن  هھاجتا 
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بدألا عاونأ  رقف  يف  ىلجتي  فعضلا  اذھ 
يذلا رمألا   ، ةيرثنلاو اھنم  ةيرعشلا   ، ةیعوضوملا
ةیبرعلا ةفاقثلا  ديوزت  ىلع  كاذنیح  دعاسي  مل 

. دوقفملا دعبلا  اذھ  لثمب  ةیمالسإلا 
نم دوعي  ال  يلاكشإلا  ةیبرعلا  ةفاقثلا  عضوف 
لب  ، بسحو طاطحنالا  رصع  ىلإ  ةیخيراتلا  ةیحانلا 

ةفاقثلا ةینب  زیمت  يتلا  ةصاخلا  ىلإ  برقأ  وھ 
برعلاب ةصاخ  ةفاقث  نم  اھلوحتب  طبترتو  ةیبرعلا 

، مالسإلا مھلتست  يملاع  عباط  تاذ  ةفاقث  ىلإ 
نم هراثتسا  امبو   ، هقبس امب  ايدقن  اطابترا  طبترتو 
رصعلا دھش  دقو   ، ةنيابم  ، ةفلتخم تاھاجتا 
قوذلا ریغتف  تا  ـ هاجتالا كلت  زربأ  يسا  ـ بعلا
ةایحلا يف  رییغت  نم  ثدح  امب  ارثأتم  يلامجلا 
بوعشلا تطلتخا  نأ  دعب  اھمظنو  ةیعامتجالا 
مھتاداع اھناكس  تلمحو   ، ةریبكلا ندملا  تأشنو 
قنأتلا نم  ديازتم  ردق  ىلع  ةئشانلا  مھدیلاقتو 

عون هعم  زرب  يذلا  رمألا   ، رعاشملا ةقرو  ةموعنلاو 
برعلا قوذ  نأل   ، عقاولاو يضاملا  نیب  عارصلا  نم 
داقنو ءارعشلا  نم  ریثك  ىدل  ارضاح  يقب  نیضاملا 
هاوس ام  ىلع  نایحألا  ضعب  يف  امدقم   ، رعشلا

يوغل ال ثوروم  لكش  اذختم  وأ  ديدجلا  رعشلا  نم 
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هنع [272] . ثدحملا  رعاشلل  ىنغ 
وھ نھذو  ةنيدملا  قوذ  ديدجلا  رعاشلل  ماد  امو 

سیلف  ، ةیمویلا اھنوؤشو  اھتایح  يناعم  ىلإ  برقأ 
ةقیقح ةئشانلا  هتبرجتو  هتھادبب  كردي  نأ  ابيرغ 

نم هبحاصل  ئیھي  ال  فالسألا  دیلقت  نأ 
هب زبي  وأ   ، مھتردق هب  يھاضي  ام  نيرخأتملا 

هترابعب قوفي  نأ  هیلع  رسعي  دقو   ، مھتغالب
، مھتئیب رصانعو   ، مھتایح يحانم  نع  مھریبعت 
. هتوقو ریبعتلا  كلذ  قدص  ةجرد  هقیقحت  نع  الضف 
كلت شیعي  ةنيدملا ال  رعاش  نأ  كلذ  يف  ببسلاو 
قشي وھ  امنإو   ، هتاذ يودبلا  طمنلاب  يناعملا 

يف اھلثمتيو   ، اھفرعي نأ  لجأ  نم  هسفن  ىلع 
اياقب نم  اھراوغأ  يف  بسر  امب  انیعتسم  هسفن 
يفو  ، ةفلتخملا هتايوتسم  يف  يضاملا  ثوروم 

ةقیمعلا [273] . ةینفلاو  ةيركفلاو  ةیحورلا  هطباور 
هجوتلا ىلإ  ديدجلا  رعاشلا  رییغتلا  عفد  دقو 
ضعب يف  هجوتلا  اذھ  ذختاو   ، هرعش وحن  هركفب 
ةینفلا تاعوضوملا  لوانت  ثحب  لكش   ، نایحألا

لثم ليدعت  ىلإ  اھنم  جاتحا  ام  ليدعت  ةرورضو 
نب ملسم  دنع  عيدبلا  لثمو   ، نازوألاو روحبلا 
امك يرعشلا  ىنعملاو  ةلالدلاو  مجعملا  وأ  دیلولا 
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هوجو نم  كلذ  ریغ  ىلإ   ، مامت يبأ  نأش  ناك 
يذلا رمألا   ، هداقنو رصعلا  ءارعش  دنع  ليدعتلا 

دنع ةفورعم  نكت  مل  ةديدج  فارعأ  ثودح  ينعي 
ءامدقلا [274] .

رصعلا يف  ةفرعملاب  برعلا  مامتھا  ةيادب  نكل 
تءاج اھنم  ةیبدألا  ةفرعملا  امیس  الو   ، ثيدحلا
يذلا يبرعلا  رعاشلاف   ، ةفلتخم طورش  نمض 

ساسحإلا ىلإ  رقتفا  ةضھنلا " رصع   " ةيادب شاع 
نأ دعب   ، يندملا يعامتجالا  هنایك  ىلع  هئامتناب 

فعضو  ، امیقع افاج  ایفاقث  اطسو  ةنيدملا  تحضأ 
ام هرصعب  ينعنو  - يرعشلا هرصع  ثورومب  هطابترا 
يف فسر  يذلا   ، فعضلا وأ  طاطحنالا  رصع  يمس 
هتلص تعطقناو  ةروركم - ةتھاب  ةعنص  لالغأ 
هلھجف  ، مدقألا روصعلا  يف  يبرعلا  رعشلا  ثورومب 
يذلا رمألا   . ةمات نوكت  نأ  كشوت  ةروصب  داك  وأ 

، ثدحملاو ميدقلا  نیب  بصخلا  لدجلا  رایت  فقوأ 
يسابعلا رصعلا  لھأ  لغش  دق  رایتلا  اذھ  ناكو 

هتيویح [275] . مھعادبإو  مھثحب  ىنغأف  لوألا 
ثوروملا فاشتكا  وحن  برعلا  ءارعشلا  هجتاو 
سیياقم صالختساو  هفینصتو  ميدقلا  يبرعلا 

امب ءالؤھ  رثأت  دقو   ، هنم ةديدج "  " ةیقوذو ةيدقن 
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امیسالو نییبرغلا  ةازغلا  لاوحأ  نم  هوظحال 
حاتفنا نم  مھنم  اوأر  امو   ، مھنم نییسنرفلا 

امع ديزي  امب  بدألا  عاونأ  ددعتو   ، لوقعلاو سوفنلا 
اوفنص امیف  اوعارف   ، ةميدقلا هعاونأ  نم  اوفرع 
لاجم ىلإ  ةیسفنلاو  ةیموقلا  ةیتاذلا  مھتجاح 
سوفنلا يف  طاشنلا  ریثيو   ، بولقلا تاوم  يیحي 

يذلا يرورضلا  لمعلا  يف  كراشيو   ، ةلماخلا
ءانب يف  رظنلاو  ناسنإلا  لاح  حالصإ  هب  ىضق 

. عمتجملا
ةثيدحلا ةیبرعلا  ةفرعملا  ةفیظو  رصتقت  مل  كلذبو 

فقو ثیح  نم  عادبإلا  فانئتسا  ىلع  ةئشانلا 
ىلع وأ   ، مھدعب ءاج  نمو   ، نویسابعلا ءارعشلا 

يوضھنلا يبدألا  صنلا  جاتنإ  طورش  نیسحت 
ىلإ ةمھملا  كلت  ةفیظولا  هذھ  تدعت  لب   ، ديدجلا
هیلإ رقتفي  ام  سابتقا  يھ  ىرخأ  ةیفاضإ  ةمھم 
ةداعإو  ، ةیبرعلا ةفاقثلا  جراخ  نم  يبرعلا  بدألا 

ردقأ ةفاقث  سسأ  ىلع  ميدقلا  ىلإ  ةرظنلا  ءانب 
ةيوضھنلا ةیبرعلا  ةفاقثلا  يھ  هزواجتو  هدقن  ىلع 
ةضھنلا علطم  يف  حومطلا  اذھ  ناكو   . ةلدعملا

نأ امك   ، ةحضاو ةيرظن  ةیفلخ  هدنست  ال   ، ائيرج
نكي مل  حومط  عورشم  ةاون  هرابتعاب  هحاجن 
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. انومضم

ينيوكتلا هعباطو  موھفملا  ةثادح 
نیملكتملا ةنسلأ  ىلع  ثارتلا "  " ةظفل تددرت 

، ةیبرعلا ةضھنلا  رجف  ذنم  دقنلاو  بدألا  اياضق  يف 
ثوروملا نأل   ، لبق نم  مادختسالا  كلذ  فرعي  ملو 

وأ هداومل  خيرأت  عوضوم  ناك  نإو   ، رعشلا نم 
، اھسفن ةیبدألا  صوصنلا  يف  ةثوثبملا  هاياضق 
وأ اھفصت  يتلا  يبدألا  دقنلا  صوصن  يفو 
ذإ  ، حالطصالا نم  هظح  لني  مل  هنأ  الإ   ، اھمكاحت

ءامدقلا نأ  بدألاو  ةفاقثلا  خيرات  يف  لجسي  مل 
ةدحاو ةملك  يف  هنع  ریبعتلا  فیثكت  ىلإ  اودمع 
باطخلا يف  هتالالد  لك  لمح  اھدرفمب  ىلوتت 

. ميدقلا يبرعلا 
ةميدقلا [276] ظافلألا  نم  ثارتلا "  " ةظفل نأ  عمو 
درت مل  ذإ  الامعتسا  برعلا  ظافلأ  لقأ  نم  اھنأ  الإ   ،
ةروس يف  ةدحاو  ةرم  ىوس  ميركلا  نآرقلا  يف 
غوزب عم  روھطلا  يف  تأدب  اھنأ  ریغ   ، رجفلا [277] 
دعب  ، يدقنلاو يبدألا  باطخلا  نمض  ةضھنلا  رجف 
دقو  . يسایسلاو ينيدلا  نیباطخلا  ترمغ  نأ 
اھنكل  ، قیقدلا ديدحتلا  ىلإ  ةریقف  اھتلالد  تلظ 
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ءامدقلا ىلإ  بسني  ام  لك  ىلإ  ةراشإلا  تنمضت 
ةلالدلا هذھ  تروطت  ائیشف  ائیشو   ، رثن وأ  رعش  نم 
قاطن ىلع  ةلوبقملا  ةملسملا  عضو  تذخأو 
ةفرعملا قاطن  اھروضح  ىطغ  ىتح   ، عساو

يدؤي نأ  نود  نم   ، اھعاونأ لكب  ةثيدحلا  ةیبرعلا 
هدقن وأ  اھنومضم  ةشقانم  ىلإ  عسوتلا  كلذ 

ام اھیمدختسم  باطخ  نمضتي  ملو   ، هتعجارمو
ىودج ةشقانم  ىلإ  ةجاحلاب  مھروعش  نع  مني 
رمألا  ، مادختسالا اذھ  ةعیبط  وأ   ، اھمادختسا

مادختسالا ةجیتن  وھ  توكسلا  اذھ  نأ  نیبي  يذلا 
. ةملكلل طیسبلا  يئاقلتلا 

" ثارتلا  " ةملك نإ  لوقلا  نكمي  وحنلا  اذھ  ىلعو 
ءاوس تحوأ –  ةفَّرعملا  اھتغیصب  ةمدختسملا 
مل اھانعم  نأب  اودصقي –  مل  مأ  اھباحصأ  دصقأ 
كلذ لباقم  يفو   . فالخلا رصانع  دعب  نمضتي 
نم ةلاھ  اھیلع  ىفضأ  ام  ىلع  ةملكلا  توتحا 
ىلإ هعم  جاتحي  يذلا ال   ، يوفعلا ریقوتلا  وأ  ريدقتلا 
رّخأ امبرو   ، لیلعت هبقعي  نأ  يعدتسي  الو   ، ميدقت
نع مھفرص  وأ  ریطخلا  حلطصملا  اذھ  يعضاو  كلذ 

طورشو  ، هتلالد ديدحتو  هانعم  ةبراقم  ةلواحم 
نم انینعي  يذلاو   . يعوضوملاو يتاذلا  همادختسا 
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نأو  ، لامعتسالا يف  رضاح  ثارتلا  نأ  وھ  كلذ  لك 
هتیصخش امأ   ، باطخلا يف  اھیلع  قفتم  هتیمست 

هتدام نإ  لب   ، دیقت مل  رومأ  يھف  هنامزو  هناكمو 
نيأ نم  طبضلاب  يردي  ال  ادحأ  نأ  ىتح  عستتل 

يھتنت [278] ؟ نيأ  ىلإ  الو   ، أدبت
ةدراولا ثارتلا  ةملكل  يلصألا  ىنعملا  ریشيو 

وھ ام  يأ   ، يویند وھ  ام  ىلإ  ينآرقلا  صنلا  يف 
نع كولسلا  اذھ  ردصيو   ، مھنیب هكالھتسال  حلاص 
درو دقو   ، ةحوبكم ریغ  ةبغر  نم  عبنيو   ، عشجلا
نكل  ، ةیبلس ةلالدب  انورقم  يقایسلا  هانعم  يف 

، درت يوضھنلا  يبرعلا  باطخلا  يف  ثارتلا  ةملك 
ةدحولاو زازتعالا  ىنعمب  ةنرتقم   ، ةداعلا يف 
نینحلا قایس  يفو   ، فالسألاب قیثولا  طابترالاو 

. دیجملا يضاملا  ىلإ 
ينآرقلا ىنعملا  نیب  دیحولا  طبارلا  ناك  امبرو 

هذھ وھ  ةضھنلا  رصع  باطخ  يف  اھانعمو  ةملكلل 
امم  ، ةجردلا يف  نیینعملا  دحوت  يتلا  ةدشلا 
ةوقو  ، ةملكلل يسامحلا  عباطلا  رسفي  نأ  نكمي 
يذلا لاعفنالا  ةوقو   ، اھب نحشت  يتلا  ةفطاعلا 

يسایسلا مادختسالا  يف  اھلوح  روثي 
ثارت حلطصم  نأب  انایحأ  مھوي  امم   ، يجولويديإلاو
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هداعبأ لكب  ةیبرعلا  ةیموقلا  ىنعم  لمحیل  عضو 
ينعت ثارتلا  ةملك  نأ  ملعلا  عم   ، هنیماضمو
كلذب لمحتو   ، ةماع ينيدلاو  يھقفلا  ثوروملا 
ضعب دنع  ةیمالسإ  ةیجولويديا  ةلالد 

ام ىلإ  مالسإلا  ىدعتت  اھنأ  امك   ، اھیمدختسم
ةريزجلا هبش  دودح  زواجتتو   ، روصع نم  هقبس 

، ةنعارفلا رصمو   ، نيدفارلا دالب  ىلإ  ةیبرعلا 
دالبلا [279] . نم  امھریغو 

نیيروسلاو نیيرصملا  ءابدألا  ضعب  ترتعا  دقو 
بسن طبض  ةرورضب  اورعش  امدنع  ةحضاو  ةریح 
ءامتنالا نع  هلالخ  نم  ریبعتلاو   ، ثارتلا اذھ 
تحرطو  ، ةمألا وأ  بعشلل  يفاقثلاو  يراضحلا 

، ةتوافتم ةروصب  مھدنع  اھسفن  ةيوھلا  ةلأسم 
ةلالد نیب  قیثولا  طابترالا  دكؤي  يذلا  رمألا 
ةصاخلا ةیفرظلا  وأ  ةمئادلا  تارابتعالاو   ، حلطصملا
ةصاخلا فورظلاو   ، ةیخيراتلا ةلحرملا  وأ   ، دلبلاب

. خلا ... ، ةسایسلا لجر  وأ   ، دقانلا وأ  بيدألا  تاذب 
ئرقتسن امدنع  ةریحلا  هذھ  ةوقب  رعشن  انلعلو 

عم ىلوألا  ةلحرملا  يف  هیلإ  راشملا  توافتلا 
، يفصرملا نیسح  وأ   ، يدورابلا يماس  دومحم 

بارطضالاو  ، ءالؤھ دنع  رارقتسالا  نیب  نراقنو 
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دنع نأشلا  وھ  امك  ةقحال  ةلحرم  يف  ظوحلملا 
بیجنو  ، داقعلا دومحم  سابع  وأ  میكحلا  قیفوت 
نیتفلتخم نیتظحل  مامأ  انھ  انلعلو  ظوفحم [280] ، 

نأ نكمي  ةلحرم  نع  ربعت  امھادحإ  نیتزیمم :
يف فولأم  وھ  امك   ، ةضھنلا ةفص  اھیلع  قلطن 
ةریغلا ةفص  اھیف  زیمنو   ، رصاعملا يبرعلا  باطخلا 

. هدیلقت ربع  هنع  لاصفنالا  ةلواحمو   ، برغلا نم 
وأ ةثادحلا  ةلحرم  اھیلع  قلطن  نأ  نكمي  ةیناثلاو 

ضرغب هتفاقث  تایطعم  فیظوتو   ، برغلاب لاعفنالا 
يف يبرعلا  ثارتلا  نعو   ، هنع فلتخم  ليدب  جاتنإ 

. دحاو نآ 
نم دتمت  اھنإ  لوقلا  نكمیف  ىلوألا  ةلحرملا  امأ 

، رصم يف  م  ةروث 1919  ةياغ  ىلإ  ةضھنلا  ةيادب 
ىلإ خيراتلا  اذھ  نم  ةیناثلا  ةلحرملا  أدبت  امنیب 
موھفم زیمت  دقو   ، ةیناثلا ةیملاعلا  برحلا  ةياھن 

، ةیئاقلتلاب ىلوألا  ةلحرملا  يف  ثارتلا  ةملك 
زیمت امنیب   ، مومعلاو رارقتسالاو   ، ةطاسبلاو

، بارطضالاب ةیناثلا  ةلحرملا  يف  ةملكلا  موھفم 
نم هدصر  ىلإ  لیملا  أدبو   ، دیقعتلاو  ، توافتلاو
نم لمأتو  ثحب  عوضوم  هرابتعاب  هئانبو   ، جراخلا

، زازتعا مھلم  هنوك  نم  الدبو   . ةیبرعلا تاذلا  لبق 
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ةرظن تلح   ، ىلوألا ةلحرملا  يف  رخف  ردصمو 
ةلحرملا يف  ةروكذملا  ةرظنلا  لحم  هیلإ  ةديدج 

، ةریح لماعو   ، لاكشإ عضوم  هايإ  ةربتعم   ، ةیناثلا
، اجيردت يمانتلا  يف  هنع  لاصفنالاب  روعشلا  أدبو 
ریثأت نع  ةرضاحلا  تاذلا  ةيوھ  لصف  لجأ  نم 

. نایحألا نم  ریثك  يف  يبلسلا  فالسألا 
يف دوعي  روطتلا  اذھ  ثودح  يف  ببسلاو 
يف ددح  ثارتلا  موھفم  نوك  ىلإ  معألا  بلغألا 
عباط يذ  موھفم  ىلإ  ادانتسا  ىلوألا  ةلحرملا 
موھفم وھو  ثارتلا  ىلإ  برعلا  ةيؤر  لِّمح  يدیھمت ُ
ةلحرملا يف  هسفن  موھفملا  دنتسا  امنیب   ، ءایحإلا
ةيرصعلاو ةثادحلا  يموھفم  نیماضم  ىلإ  ةیناثلا 

. [281]

نوكي ام  دشأ  يبرعلا  ناك  ةضھنلا  ةيادب  يفف 
هتیكلمب عتمتلاو   ، هفالسأ ثرإ  كالتما  ىلع  اصرح 

، ةماعلا هلاوحأ  تروطت  امدنع  امأ   ، هلالغتساو
ىلإ حمطو   ، جوضنلا نم  اردق  هسفن  نم  سحأو 
ىلإ لام  دقف   ، هیعوو هتدارإو  هسفنب  لالقتسالا 
نكمي اذكھو   ، ثارتلا مكلذ  ریثأت  نع  لاصفنالا 
نیلاحلا اتلك  يف  وھ  ثارتلا  موھفم  نأ  ىلإ  هبنتلا 

نم سیلو   ، ةیبرعلا تاذلا  نوؤش  نم  صاخ  نأش 
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مزلي ءامدقلا  نع  انروصت  نإ  لب   ، ءامدقلا نوؤش 
عوضوم ءامدقلا  مزلي  امم  رثكأ  رصعلا  اذھ  لھأ 

. روصتلا
جتنم ثارتلا  موھفم  نإ  لوقلا  نكمي  انھ  نم 
اھتزایحو اھعنصب  درفنا  يتلا  تاجتنملا  نم  صاخ 

، تاذلاب رابتعالا  اذھل  وھو   ، ثيدحلا يبرعلا  لقعلا 
ةیبرعلا تاذلا  كاردإ  تاودأ  نم  ةفرعم  ةادأ  دعي 
ىرخألا تاودألا  ةلمج  نمض  بستحيو   ، اھتاذل

يف تاذلا  هذھ  فادھأ  ةمدخل  هايإو  رَّخسُت  يتلا 
انل حاتي  ال  دقف   . اھجراخ وأ  اھلخاد  عقي  ام  ةفرعم 

هتفیظوو هنيوكتو  موھفملا  اذھ  ةعیبط  يف  لصفلا 
اءزج لكشي  يتلا  ةماعلا  ةموظنملا  نمض  الإ 
ةسارد رسیتت  نأ  لقعي  ال  ببسلا  اذھلو   ، اھنم
قایسلا ریغ  رخآ  قایس  نمض  ثارتلا  موھفم 

. ةثيدحلا ةیبرعلا  ةضھنلا  قایس  وھو  هانركذ  يذلا 
اننوك ال ىلإ   ، ماقملا اذھ  يف  ریشن  نأ  انتوفي  الو 

لاؤسلا حرط  ىلإ  ةضھنلا  عوضوم  ةراثإ  دنع  دوعن 
لعفلا ىلع  ةفصلا  هذھ  قلطأ  نم  لوأ  نع 

اننأل  ، ةديدج ةیبرع  ةایح  ءانب  دشني  يذلا  يبرعلا 
برعلا دنع  ىمانتي  ئتف  ام  ایعو  فصن  نأ  لواحن 
مسجلا طاشنو  حورلا  ةيویحو  لقعلا  ةظقي  ةرورضب 
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، هماجسناو عمتجملا  ناینب  كسامتو   ، درفلا دنع 
ضرعي ام  لك  يف  نواعتلاو  نماضتلا  ىلع  هتردقو 

الو  ، رییغتلا برضأو  تامھملا  نم  هدار  ـ فألو هل 
دھع ىلع  هدویق  نم  ررحت  يعولا  اذھ  نأ  شـك 
عناوم هیف  تلاز  يذلا  دھعلا  هنأل  ةیبارعلا "  ةروثلا 
ضعب اھثعاوب  هیف  تأشنو  لاوزلا  ضعب  ةضھنلا 

. [282] " ءوشنلا
ىلإ ریشن  اننإف  ثارتلاب  ةضھنلا  طبرن  امدنع  امأ 

تازجنملاب يوضھنلا  ناسنإلا  دنع  كسمتلا  اذھ 
برعو يضاملا  برع  نیب  طبرت  يتلا  ةیعامجلا 
ةردق ةنياعم  حیتي  ثارتب  كسمت  وھو   ، رضاحلا
حاتأ يذلا  يعامجلا  لمعلا  ىلع  ةذفلا  فالسألا 

عمتجملل قح  امو   ، مھنیب كرتشم  وھ  ام  زاجنإ 
هتبسن ثروت  نأو   ، اھسفن ىلإ  هبسنت  نأ  ةمألاو 

نأ ریغ  لایجألا [283]  . نم  لبقم  وھ  نمل  اضيأ 
نیب ةقالعلا  هذھ  ريدقت  يف  ولغلاو  ةغلابملا 
برعلا نم  اریثك  لعج  ام  يھ  رضاحلاو  يضاملا 
ىلإ فالسألا  تازجنمب  رخفلا  دودح  نوزواجتي 
ىضفأ امم   ، اھب راھبنالاو  ناتتفالا  خف  يف  طوقسلا 

. اھسيدقت ىلإ  ضعبلاب 
هّمض امب  هيونتلا  نكمي  ةسكاعم  ةيواز  نمو 
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مجرتت رصانع  نم  ثيدحلا  يبرعلا  ثارتلا  موھفم 
ثارتلا ميدق  عم  يمالسإلا  يبرعلا  ثارتلا  لعافت 

ال ةراشإ  يھو   ، دحاو نآ  يف  هثيدحو  يبرغلا 
هجوتلا صحف  دنع  رابتعالا  نیعب  اھذخأ  نم  صانم 
يذلا ثارتلاب  الثمم  يضاملا  وحن  برعلل  جودزملا 
الثمم لبقتسملا  وحنو   ، ينانویلا ریثأتلا  يوتحي 

ربع اھرودب  رمت  يتلا  ةیبرغلا  ةیملاعلا  ةفاقثلاب 
[284] . يبرعلا ثارتلا 

. ةءارقلا طامنأ  موھفملا : نيوكت 
ةثيدحلا ةیبرعلا  ةفرعملا  عضو  ةنياعم  حمست 
لامكتسا لاجم  يف  ریبكلا  اھرخأت  ةظحالمب 

امبرو  ، ثارتلا موھفمل  ةیعوضوملا  ةساردلا 
يذلا بلاغلا  ةساردلا  طمنب  نوسرادلا  لغشنا 

دنع هجوضن  فرعیل  نیقرشتسملا  دي  ىلع  رھظ 
ثوروملا داوم  هعوضوم  طمنلا  اذھو   ، نیسح هط 

، اریسفتو اقیقحت   ، ةميدقلا صوصنلا  يأ   ، اھسفن
يبدألا دقنلا  لقح  ىلع  لقألا  يف  قدصي  ام  اذھو 

نمو  ، ةصاخ ةروصب  ةيرعشلا  صوصنلا  لوانت  يذلا 
دودح  " لثم تاعوضوم  طبض  مدع  ربعي  ام  بناج 

و همادختسا " تایلآ  و" هنومضمو " موھفملا 
سرادلا تافتلا  مدع  نع  هنيوكت " تاسبالم  "
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ةثيدحلا ةفرعملا  ةینب  وحن  ةیفاك  ةروصب  يبرعلا 
. خلإ  .. اھتفیظوو اھنيوكتو 

يف ظوحلملا  يعوضوملا  صقنلا  اذھ  ةنياعمف 
ةثيدحلا ةیبرعلا  ةفرعملا  عقاو  ةساردو  دصر 
ةرظنلا بایغ  نم  انتبثتو   ، ةھج نم  يبيرجتلا 

 – ايرظن هتیلاكشإ  ةغایص  ىعسم  يف  ةیلكلا 
، ةیناث ةھج  نم  لقألا - يف  ىربكلا  برحلا  ىتح 
اذھ داوم  يصقت  ىلإ  انب  اعفد  ناذللا  نالماعلا  امھ 
موھفم يلجت  عوضوم  هب  ينعنو   ، ركبلا عوضوملا 
ادحاو هرابتعاب  يفرعملا  لامعتسالا  يف  ثارتلا 
ةراثإ اھرثكأ  نمو   ، ةروطخ ةفرعملا  تاودأ  دشأ  نم 

. ةیبرعلا ةيوضھنلا  ةفرعملا  خيرات  يف  لدجلل 
سیسأت ةیلمع  يف  ةیئزجلا  ةمھاسملا  ضرغبف 
ةرورضب هرصبت  معدو  ثيدحلا [285] ،  يبرعلا  لقعلا 
قیقحتو  ، رصاعملا يناسنإلا  هقایس  يف  هطارخنا 

عمج ةمھمب  ضھنن  نأ  ىلع  انمزع  دقعنا   ، هتینوك
ةینب فصوب  نیلسوتم   ، ىعسملا اذھ  طورش 

يخيراتلا هقایس  نمض  هعضوو  ثارتلا  موھفم 
ةفرعملا ةروریس  نمضو   ، بناج نم  يراضحلا 

دحأ رصاعملا  يبرعلا  عقاولا  دعي  يتلا  ةیناسنإلا 
. ةتباثلا اھرداصم 

313 www.jadidpdf.com



نكمي امب  الوأ  انمق  ةردابملا  هذھ  يف  عورشللو 
نأ رابتعا  ىلع   ،" عوضوملا ءانب  ةیلمع   " هوعدن نأ 
يف ناك   ، ایبنجأ مأ  ایبرع   ، ثارتلا سراد  هاجتا 
ثارتلا داوم  نم  ةلمج  وأ   ، اھنیعب ةدام  وحن  بلغألا 

. هتاذب رصعو   ، نیعم لقح  نمض 
نأ نیسرادلا  نم  ریثكلا  ناھذأ  يف  خسر  دقل 
اذھ ببسبو   ،" ثارت  " ةظفلب طبتري  ثارتلا  موھفم 

موھفملا روھظ  ةطقن  ديدحت  يف  ثحبلا  أدب  روصتلا 
رصعب ةلواحملا  هذھ  برج  نم  دنع  تطبترا  يتلا 

اذھ يف  عوقولا  يفالتلو   ، هدحو [286]  ةضھنلا 
ةظفل نم  ثحبلا  لاجم  لقن  ىلإ  انأجل   ، بطملا

اھب نرتقت  يتلا  ظافلألا  لك  يأ   ، اھطیحمو ثارت " "
صوصنلا لاجم  ىلإ   ، هاوس وأ  قاقتشالاب 

دصقلا ناكو   ، اھیف يوضھنلا  فرصتلاو   ، اھقاسنأو
موھفم نارتقا  ةیفیك  عبتتن  نأ  ءارجإلا  اذھ  نم 
كولسلا برضأو  تاسرامملا  نم  ةكبشب  ثارتلا 

نأب هسفن  ميدقلا  يبرعلا  لقعلا  لغشي  مل  يتلا 
يف اھنع  ربعت  يتلا  ةلداعملا  نم  ابرض  اھل  جتني 

رھاوظلا نم  طمن  وحن  انھجوت  كلذبو   ، روصتلا لاجم 
يف قحاللا  فرصتب  دیعب  وأ  بيرق  نم  طبترت  دق 
اھدافم ةجیتن  ىلإ  ءارقتسالا  انداقف  قباسلا [287] 
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ةميدقلا ةیصنلا  قاسنألا  نیب  ةقالعلا  مسر  نأ 
وھ هب " صاخلا  هرصع   " يف يبرعلا  ناسنإلاو 

ىمادقلا داقنلا  نم  نولوانتملا  اھلوانت  ةرھاظ 
اوديزي مل  ءالؤھ  نأ  ریغ   ، ةفثكم ةروصبو  مامتھالاب 
ةيرظن قاسنأ  نمض  اھعضو  نع  ىرن  امیف 
نكي ملو   ، رخآلا ضعبلا  نع  ایبسن  اھضعب  لقتسم 
داقنلل حمسیل  طبارتملا  ریغ  قاسنألا  كلت  ماظن 

وأ يعولا  نم  عون  ىلإ  لصوتلاب  ىمادقلا  برعلا 
صوصنلا ةيوھ  دیحوتب  مھيدل  مامتھالا  حیضوتب 

ةھیبش  ، ةروصتم ةیلك  ةمظنأب  اھطبرب  وأ   ، ةميدقلا
ةثيدحلا روصعلا  يف  نویبرغلا  هیلع  قلطأ  امب 

". ةیبدألا دیلاقتلا   " مسا
نیجوز ةیفرعملا  قاسنألا  هذھ  نم  انزیم  دقو 
نیكولس ىلع  نالیحي  نيداضتم  امبرو  نیلباقتم 
اھصمقت  ، فلسلا ةایح  يف  جامدنالا  كولس  امھ :
ةایحلا كلت  نم  خالسنالا  كولسو   ، اھیف نابوذلاو 
جوزلا  . اھنع لالقتسالاو  لاصفنالا  يف  ةبغرلاو 
ةقرسلا قسن  امھ : نیمھم  نیقسن  مضي  لوألا 

يف ناكرتشي  امھو   . لاحتنالا قسنو   . ةیبدألا
ائراقو ارعاش  هسفن : ناسنإلا  طبر  وھ  مھم  رصنع 
يفاقث يكولس  طابرب  ميدقلا  صنلاب  ادقانو 
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ءاكتالا ىنعمب   ) ةیئزج وأ  ةلماك  ةروصب  يفرعمو 
جوزلا امأ   ،( هیلع دامتعالاو  ميدقلا  صنلا  ىلع 
قسن امھ : نیفلتخم  نیقسن  نم  فلأتیف  يناثلا 

يف ناكرتشي  امھو   ، ثادحإلا قسنو   ، دیلوتلا
نع قحاللا  لالقتسا  ةدارإ  زربت  ثیح  ةھجولا 
هنم كاكفلا  يأ   ) فلسلا نع  فلخلا  وأ  قباسلا 

(. هطمن نع  داعتبالاو 
ةمھم ةجیتن  ىلإ  تاظحالملا  هذھ  انتداق  دقو 
ةقالع يف  لثمتت  يتلا  ةیفرعملا  ةرھاظلا  نأ  يھ 
ةایح يف  ةرضاح  امئاد  تناك  قباسلاب  قحاللا 
اھروضح نأو   ، ةیفاقثلا ةیبرعلاب ) نیقطانلا   ) برعلا
ىلعو هنونفو  رصعلا  ىلع  ةقیمع  تالالد  هل 
روضحلا كلذ  لباقم  يفو   ، عمتجملاو ناسنإلا 

هنأش نم  حيرص  موھفم  دوجو  مدع  ررقن  نأ  نكمي 
نم اھنع  مجني  امو  تاقالعلا  هذھ  يطعي  نأ 
لخاد اھنیب  طبرت  ةدحومو  ةددحم  ةيوھ  تالالد 
لیثمت مجرتتو   ، ةميدقلا ةیبرعلا  ةفرعملا  ةموظنم 

. ةدرجم ةماع  ةغیص  يف  اھل  ميدقلا  يبرعلا  لقعلا 
موھفم نأ  يھ  قبس  امل  ةیقطنملا  ةجیتنلاو 
باطخلا يف  هظفلب  ارضاح  نكي  مل  نإو  ثارتلا 

هنأ الإ   ، حلطصم نمض  اروصحم  وأ   ، ميدقلا يبرعلا 
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لعج يذلا  رمألا   ، اھدحو ةوقلاب  دوجو  هل  ناك 
. انكمم ةرمضملا  هتلاح  يف  هكاردإو  هیلع  فرعتلا 
دنع صاخلا  موھفملا  عضو  زییمت  انل  نكمأ  املف 
نع ثحبلا  يف  عورشلا  انلواح  برعلا  ءامدق 
ىرج دق  ناك  اذإ  امم  دكأتلاو   ، رامضإلا اذھل  ریسفت 
ناك هرامضإ  نأ  مأ   ، اھنیعب تاسبالم  طغض  تحت 

؟ ةضراع ةعیبط  اذ  ایئاقلت  اثدح 
ةثدحتسملا قاسنألا  ةعیبط  يف  رظنلا  نإ 

نیب ةقالعلا  اھنمض  تمظتنا  يتلا  ةروكذملا 
دیلوتلاو  ، لاحتنالاو ةقرسلا  يأ  قباسلاو  قحاللا 

رخآ عون  نع  ىرخأ  ةھج  نم  انل  فشكي   ، ثادحإلاو
امھرابتعاب ثادحإلاو  لحنلا  نیب  طابترالا  نم 

، سفنلل يدرفلا  طاشنلا  ىلع  نالیحي  ناكولس 
طمنلا نم  اھنإ  لوقلا  نكمي  يتلا  ةقرسلا  نیبو 
رظنلا زئاجلا  نمو  میقلاب  لصتت  اھنأ  ولو  هسقن 
فقي يوس  ریغ  كولسلا  نم  طمن  اھنأ  ىلع  اھیلإ 

. ةیقالخألا میقلا  نم  ضیقنلا  ىلع 
ترھظ ذإ   ، لقعلاب طبتراف  يناعملا  دیلوت  امأ 
ةقفارم ةديدجلا  يناعملا  راكتبا  ىلإ  لقعلا  ةجاح 

، يمالسإلا عمتجملا  يف  ةیلقعلا  ةایحلا  روطت 
روطتلا اذھ  ةاراجم  ىلإ  ءارعشلا  عفد  يذلا  رمألا 

317 www.jadidpdf.com



. دیلوتلا راكتباب  مھطاشن  لاجم  يف 
كسامتلا ىلإ  سفنلا  ةجاح  تعدتسا  امنیب 

ىلإ اھتجاح  تعدتساو   ، لحنلا ىلإ  ءوجللا 
ىلإ اھتجاح  تعدتساو   ، ثادحإلا نزاوتلا 
نیب كرتشملاو   . ةقرسلا صقنلا  نع  ضيوعتلا 

ةظحالم وھ  اھیسفنو  اھیلقع  رھاظملا  هذھ 
يدحت نع  ربعملا  كولسلا  ىلإ  يضفملا  صقنلا 

. يتاذلا صقنلا 
ةلاح يھو   ، ةرمضملا موھفملا  ةلاح  تناك  كلت 
ةروص يف  هروضح  عم   ، باطخلا ةینب  نع  هبایغ 
اھیلع فرعتلا  حاتي  ةینب  نمض  ةمحتلم  ریغ  رصانع 
موھفملا ةلاح  براقن  ىتحو   . لقعلا ةینب  لبق  نم 
موھفملا روضح  نع  ثيدحلا  ىلإ  لقتنن  ةرھاظلا 

نأ دبالو   ، يوضھنلا يبرعلا  يدقنلا  باطخلا  يف 
يف موھفملا  روھظ  نأ  ىلإ  ددصلا  اذھ  يف  ریشن 
ذنمف  ، اھسفن ةضھنلا  روھظ  نماز  يبرعلا  باطخلا 

، ثارتلا نع  ثيدحلا  أدب  ةضھنلا  ىلإ  ةوعدلا  ةيادب 
" ثارت  " ةملك اولوادت  اھداقنو  ةضھنلا  ءابدأ  نأ  ریغ 

عضوم اھاوتحم  عضوي  نأ  نود   ، ةفثكم ةروصب 
يف ديدش  حوضوب  عتمتت  تناك  اھنأل   ، شاقنلا
ىلإ ةلماشو  ةماع  يھف   ، يعمجلا مھروصت 
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وھ ام  لكو   ، ميدق وھ  ام  لك  ةروص  مضت  اھنأ  ةجرد 
عباط اذ  ميدقلا  اذھ  ناكأ  ءاوس   ، فالسألا دنع  نم 

. يلك عباط  اذ  ناك  مأ  يئزج 
دوجولا زیح  ىلإ  موھفملا  تلمح  يتلا  ةملكلاف 

وأ ناكملا  دودحب  اھلولدم  دیقي  مل  لامعتسالاو 
لدي ام  وھو   ، طوبضم نومضمب  دیقت  ملو  نامزلا 
ةقدب اروصتم  نكي  مل  ثارتلا  موھفم  نأ  ىلع 

ةعضاوملا هیف  تمت  يذلا  قایسلا  نأل   ، هیلصافتب
نكي مل  لامعتسالا  زیح  ىلإ  هتجرخأ  يتلا  ةیبرعلا 

يفرعملا ماظنلل  يلخاد  يراضح  روطت  قایس 
نم برض  نع  اباوج  ناك  ام  ردقب   ، ميدقلا يبرعلا 
ةمظنأ لھلھتو   ، تاذلا فعض  هضرف  يدحتلا 

اھعافد [288] . لئاسو  رقفو   ، اھدوجو
لادجلا نم  عون  يأ  بایغ  رسفي  ام  اذھ  لعلو 

ةيادب يف  ثارتلا  موھفم  نومضم  لوح  بصخلا 
ةنوكملا هرصانع  دحأ  لوح  شاقنلا  نأ  الإ   ، ةضھنلا

نكي مل  اذھ  نكل   ، مدتحا ام  ناعرس  دیلقتلا  وھو 
ةیبدألا براجتلا  ضعب  تجضن  نأ  دعب  ىوس  انكمم 
بدألاب نیمتھملا  روھمجو  اھباحصأ  اھفصو  يتلا 
ةوطخ اھنع  ثيدحلا  اطخو   ، ةیئایحإ اھنأب  دقنلاو 
ةلحرم ةيادب  كلت  تناكف   ، اھدقن وحن  ةمھم 

319 www.jadidpdf.com



ثارتلا موھفم  نأ  رھظي  يذلا  رمألا   ، ةديدج
يتلا لومشلاو  مومعلا  ةغیص  لضفب  عاطتسا 
بنجف  ، نيدقانلا داقتنا  نم  تلفي  نأ  هتمسو 
هنولبقي ال  ام  لوح  عارصلا  ةنؤم  مھسفنأ  ءالؤھ 

ىلإ برقأ  ناك  موھفملا  نيوكتف   . هنیماضم نم 
ةلیسو هنم  لعجت  ةیعامتجا  ةفیظو  ةيدأتل  هدادعإ 

لوح ءارآلا  عمجو   ، يعولا دیحوت  لئاسو  نم 
ةضھنلا يھو  ىلوألا  ةیلكلا  ةيراضحلا  ةمھملا 

ةیبرعلا [289] .
وأ  ) تايوتسم فینصت  نكمي  وحنلا  اذھ  ىلع 

: يتآلاك موھفملا  نيوكت  رواحم )
هب ينعنو  حالطصالا : وأ  عضولا  ىوتسم  - 1
ظفللا عضو  دوھج  هلوح  تمظتنا  يتلا  ىوتسملا 
ديوعت تنمضت  ةلحرم  يھو   ، هلامعتساو هجيورتو 
مضھ وحن  هھیجوتو   ، هلامعتسا ىلع  ئراقلا 
اذھ عضخ  دقو   ، مالكلا قایس  ىلع  ادامتعا  هانعم 

لماوعلاو  ، ةیسفنلا عفاودلا  ةنمیھل  قایسلا 
ءاقبلا ةدارإب  ةموكحملا  ةینيدلاو  ةیموقلا 
يذلا فعضلا  يدحت  ةمواقم  لالخ  نم  رارمتسالاو 
يذلا رطخلا  ةوقو   ، لخادلا نم  تاذلا  نھوي 

ىوتسملا اذھ  يفو   . جراخلا نم  اھرمغي 
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نم ىطعم  اھرابتعاب  ثارتلا  ةملك  تمدختسا 
. ميدقلا ةءارق  تایطعم 

وأ  ) لادجلا ىوتسم                                                -2
تمظتنا يذلا  ىوتسملا  هب  ينعنو  لاجسلا :)

، ثارتلا يعول  ةرشابم  ریغ  ةیلوأ  تالواحم  هنمض 
تالباقم لكش  ةیلوألا  تالواحملا  هذھ  تذخأ  دقو 

جاوزأ وأ   ، ديدجتلاو دیلقتلا  لثم  ةنيابتم  جاوزأ  نیب 
ديدجتلا جوز  وأ  ءایحإلاو  دیلقتلا  جوز  لثم  ةقواستم 

ىلإ ةيدیھمتلا  تالواحملا  هذھ  تدأف   ، ءایحإلاو
وأ هنیعب  ارصنع  تلوانت  ةیئزج  تاشقانم  حتف 
اذھ يفو   . موھفملا تانوكم  نم  ةدع  رصانع 

اھرابتعاب ثارتلا  ةملك  تمدختسا  ىوتسملا 
ةءارق  ) ةءارقلا تایطعم  نم  اكرتشم  ىطعم 

نم لكشتو  ديدجلا ) ةباتك   ) ةباتكلاو  ،( ميدقلا
. موھفملا نومضم  اھقارغتسا  لالخ 

ىوتسملا هب  ينعنو  ریظنتلا : ىوتسم         -3
لاعفألا ةلمج  هروحم  ىلع  نیعت  يذلا  يبیكرتلا 

تءاج دقو   ، ةفنآلا تاشقانملا  ةرمث  تناك  يتلا 
بلغألا يف  ةيزاوتمو  ةددعتم  تاشقانملا  كلت 

روصت اھعوضوم  ناكو   ، لاوحألا نم  معألا 
عمج ىلإ  ةیلمعلا  هذھ  تعس  دقو   ، موھفملا
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ثارتلا لیقعتو  لقعل  ةلوذبملا  تادوھجملا  جئاتن 
، ةضھنلا ةيادب  ذنم  يبرعلا  ناسنإلا  روظنم  يف 
: ةلخادتم تالاجم  يف  ضوخلا  لالخ  نم  كلذ  متو 
ةيوھ ددحت  تافيرعت  نع  ثحبلا  لاجم  لثم 
ةیبرعلا ةفرعملا  مظن  لیلحت  لاجمو   ، ثارتلا
فصو نع  ثحبلا  وأ   ، باطخلا لیلحت   ، اھنيوكتو
ثارتلا داوم  نع  ثحبلا   ، يبرعلا يفاقثلا  لكلا 
ركفلا جئاتن  دقنو   ، هتايوتحم فینصتو   ، اھعمجو
ذخأ ةيرظن  تالاجم  يھو   ، نییبرعلا ةفاقثلاو 
ریظنتلا عباطو   ، ةرات لیلحتلا  عباط  اھیف  لمعلا 

. اذكھو  ، ةثلاث بیكرتلا  عباطو   ، ىرخأ

لادبتسا ةغللا : لخاد  ةءارقلا  طمن 
. مدقألاب ميدقلا 

ةضھنلا رصع  ناسنإ  كولس  يف  ةءارقلا  تیظح 
تلثمو زیمملا  يروحملا  ثدحلا  عضوب  يبرعلا 
ةلیسولا  ، ةيوضھنلا لاعفلا  فلتخم  نیب  اھطسوتب 

نكي مل  يذلا  مدقلا  ثارتلاب  لاصتالل  ةسیئرلا 
ةیخيراتلا ةلحرملا  هذھ  يف   ، افولأم هلوادت 

مدقألا ثارتلا  اذھ  اھیف  أدب  يتلا  ةساسحلا 
ناكو رصاعملا  يبرعلا  ناسنإلا  ةایح  نم  هبارتقا 
بدألا وسرادو  داقنلا  عمجأ  يذلا   ، يدورابلا
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ءایحإلا ةیلمع  هتداير  ىلع  مھسفنأ  ءابدألاو 
هنأب فصوي  ةصاخ  ةفصب  هنم  يرعشلاو  يبدألا 

، مھنو فغشب  اھأرقي  نیلوألا  بتك  ىلع  فكع  »... 
بتك أرق  هنكلو   ، ةغللا بتك  نم  اباتك  أرقي  ملو 

. [290] بدألا »
جردت ىلإ  يفصرملا  نیسح  خیشلا  هبتنا  دقو 
رعشلا ةءارق  يف  يدورابلا  اھب  رم  يتلا  لحارملا 

نف يف  اباتك  أرقي  مل   » هنأب هفصوو   ، ميدقلا يبرعلا 
لقعتلا نس  غلب  امل  هنا  ریغ   ، ةیبرعلا نونف  نم 

، هلمعو رعشلا  ةءارق  ىلإ  الیم  هعبط  نم  دجو 
أرقي وھو  ةيارد  هل  نم  ضعب  ىلإ  عمتسي  ناكف 
يف روصت  ىتح  هترضحب  أرقي  وأ   ، نيواودلا ضعب 
عقاومو  ، ةیبرعلا بیكارتلا  تائیھ  ةریسي  ةھرب 

تاظوفحملاو تابوصنملاو  اھنم  تاعوفرملا 
، ةفلتخملا تاقیلعتلاو  يناعملا  هیضتقت  امبسح 
ءاي نكسي  ةرم  هتعمس   ، نحلي داكي  الو  أرقي  راصف 
تلقف  ، نیبوصنملا اھب  لتعملا  لعفلاو  صوقنملا 
دشنأو نالف  لوق  يف  اذك  وھ  لاقف : كلذ  يف  هل 

وھ لاقف : كلذ  يف  هل  تلقف   ، برعلا ضعبل  ارعش 
، برعلا ضعبل  ارعش  دشنأو  نالف  لوق  يف  اذك 
ریغ اھنإ  ةیبرعلا  ءاملع  لاقو   ، ةرورض كلت  تلقف :
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نم ءارعشلا  ریھاشم  ةءارقب  لقتسا  مث   ، ةذاش
، ةفلك نود  اھنم  ریثكلا  ظفح  ىتح  مھریغو  برعلا 
نم اھفيرش  ادقان   ، اھیناعم عیمج  تبثتساو 
يف  [291]  « اھئطخو اھباوص  ىلع  افقاو  اھسیسخ 

اھددحیف ةءارقلا  رصانع  يفصرملا  زربي  صنلا  اذھ 
: اھنأب
لیقعتلا - 

. عبطلا نع  ردصي  يذلا  لیملاو  - 
. بیكارتلا ةئیھ  لثمتو  - 

. ءاملعلا ةطلاخمب  متي  يذلا  حیحصتلاو  - 
. اھباعیتساو يناعملا  تابثتسا  - 

. اھسیسخ نم  ءورقملا  يناعم  فيرش  دقنو  - 
امنإو رعشلا  ةءارقب  فتكي  مل  يدورابلا  نأ  ریغ 
فئارطو بدألا  بتك  ةءارق «  ىلإ  كلذ  ىدعت 

مھتعاجشو مھلئابقو  برعلا  رابخأو   ، صصقلا
ال امم  ریغو   ، مھمكحو مھلاثمأو  مھتاداعو 

ةفرعملا هذھ  ىلع  ةلدألاو   . بيدأ هنع  ينغتسي 
تالاجم كلذب  ددعف   [292] « هناويد يف  ةرفوتم 

اھیلإ دقنلا  ةراشإ  نم  اینمض  مھفن  يتلا  ةءارقلا 
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. ةماعلا هتفاقثو  ةینفلا  رعاشلا  ةیصخش  نوكت  اھنأ 
ریثأتلا يف  ناكرتشيو   ، ظفحلاب ةءارقلا  نرتقتو 

رظن يف  ةيوغللا  هتاردقو  رعاشلا  دادعتسا  ىلع 
ظفحلاو ةءارقلا  رثأ  نأ  قحلاو   » ثيدحلا دقانلا 

ىلع علطي  نمو   . يدورابلا رعشلا  يف  رھاظ 
ةقدو  ، هقوذ نسحب  دھشي  يدورابلا ) تاراتخم  )
ةرثكب دھشي  امك   ، هلقع ءاذغ  يف  هقنأتو   ، هرایتخا
يدورابلا ىرن  نیح  اذھ  دعب  بجعن  الو   ، هظوفحم

ریبخلا فرصت  اھیف  فرصتي  ةغللا  ةیصان  اكلتمم 
. [293] « اھب ملكتلا  ىلع  عوبطملا  هرارسأب  میلعلا 

ةھبشو صانتلا  ىلإ  اھبحاصب  ةءارقلا  يھتنتو 
هلوقب يقوسدلا  ریشي  كلذ  ىلإو   ، ةقرسلا
راعشأ ىلإ  هترظن  ىلع  لدت  ةریثك  تایبأ  كانھو  »

ملو قرسي  مل  يدورابلا  نأ  افنآ  انركذ  دقو   ، ءامدقلا
رثك امنإو   ، اھیلع وطسلاو  تایبألا  هذھ  ذخأ  دمعتي 
ناك اذإ  امیس  الو  رثأتلا  لك  هب  رثأتو   ، هظوفحم
ىتح هيراجي  هنإف  دیجم  رعاشل  ةدیصق  ضراعي 
كلذو  ، امھنیب ةقرفتلا  رذعتتو  هرعشب  هرعش  طلتخي 
ىلع ىدرت  دقو   ، هعبط ةمالسو  هتاكاحم  ةدوجل 
نأ نود  ءامدقلا  راعشأ  نم  تایبأ  وأ  تاملك  هناسل 
ملعتي مل  هنأ  انفرع  دقو  هظوفحم  نم  اھنأب   ، كردي
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أرقي راص  امنإو  امھریغو  فرصلاو  ةغللا  دعاوق 
هلوق ىلع  هنا  ـ سل نرم  ىتح  هظفحيو  رعشلا 
هذھ لك   ، ةحاصفلا ىلع  عبطو   ، ةغللا ةمزأ  كلمتو 

هسفنب هدادتعا  اھردصم  اھانركذ  يتلا  تانھلا 
، ةمظنملا هتسارد  مدعو  هتركاذ  ىلع  هدامتعاو 

هتلزنم ریضت  وأ  هرعش  نم  ضغت  ال  ةھفات  اھنكلو 
. [294] ءيشب »

عافد نم  صنلا  اذھ  يف  ام  نیبن  نأ  انھ  انمھي  الو 
صن نإ  لب   ، هنع ةھبشلا  ءردو   ، يدورابلا نع 
افلس هانقس  ام  رصانع  نع  انل  فشكي  يقوسدلا 
نأ نكمي  ةدحاولا  ةغللا  لخاد  ةءارقلا  نأ  نم 

ىلجتيو اھریفشت  يف  ردصم  نم  رثكأ  ىلإ  دنتست 
يناثلاو ةریخذلا "  " امھدحأ ناردصم  انمامأ 
لقتنت يتلا  ةلیسولا  يھ  ةءارقلاو   ،" لمعتسملا "
يناعملاو ةغللا  يف  تاربخلاو  تامولعملا  اھربع 
ىقیسوملاو ةدیصقلا  ءانبو  ةیبدألا  روصلاو 
لمعتسملا وحن  ميدقلا  ردصملا  نم  ضارغألاو 

رھظمب رھظي  رعاشلا ) انھ  وھو   ) ئراقلاو  ، ثيدحلا
عم هءورقم  ىلع  الماش  ادامتعا  دمتعي  مل  نم 

فلتخت ةدودحم  ةیئزج  ةروصب  هیف  فرصتي  هنوك 
[295] . رخآ ىلإ  عضو  نم 
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ذفانم نع  ةدحاولا  ةغللا  نمض  ةءارقلا  فشكتو   
وأ ةیعادبإلا  ةیلمعلا  ىلإ  للخلا  اھربع  للستي 

رورملا مث   ، ةركاذلا وأ  ظفحلاف   ، ةباتكلا ةیلمع 
ةاكاحملا ةدوجو  اھبیلاسأو  ةغللا  يناعم  ىلع 

تاملك لعجت  يتلا  بابسألا  يھ  عبطلا  ةمالسو 
رمألا  ، رعاشلا ناسل  ىلع  درت  ءامدقلا  تایبأ  وأ 
ةيدقنلا ماكحألا  ضعب  روھظ  رسفي  يذلا 
نیثدحملا نیب  ةقالعلا  يسراد  ىدل  ةلجعتسملا 

يذلا يئزجلا  مكحلا  اذھ  لثم  ميدقلا  ثارتلاو 
مل نییئایحالا  رثأت  نإ  لوقلا « : ىلإ  اسراد  عفدي 

ةیسفنلا ةلاحلاب  عاقيإلا  طابترا  ىلع  امئاق  نكي 
رعاشلا طابترا  ىلع  امئاق  ناك  ام  ردقب  رعاشلل 

[296] « اھدلقي وأ  اھضراعي  يتلا  ةميدقلا  ةدیصقلاب 
ةيروعشال لامھإ  نم  صنلا  اذھ  يف  ام  ىفخي  الو 

ةیخيراتلا [297] . صنلا 
ضرف ىلع  ينب  ةنياعملا  نم  جذومنلا  اذھو 
يف ةبوعص  دجي  يئایحإلا  رعاشلا  نأ  هدافم 
صن تجتنأ  يتلا  ةیسفنلا  ةبرجتلا  نم  صلختلا 
ةیسفن ةبرجتب  لالقتسالاو  كاحملا  بيدألا 

وھو  ، ةاكاحملا زجني  يذلا  رعاشلا  سفن  اھردصم 
نمیھي ریخألا  اذھ  دنع  ةءارقلا  لعف  نأ  نیبي  ام 

327 www.jadidpdf.com



ىلإ نزتخي  يذلا  هدنع  ةباتكلا  لعف  ىلع  ةوقب 
ام وھو  ةءارقلا [298]  نیماضمل  ةقذاح  ةمجرت  درجم 
نم لیلق  ریغ  اردق  ةیملعتلا  هتغیص  يف  ىرن 
نیب ةروكذملا  ةقالعلا  ریسفت  يف  فسعتلا 

. ميدقلا صنلاو  يئایحإلا  رعاشلا 
ةنمیھب قایسلا  اذھ  يف  هيونتلا  نم  دبالو 
لماعتلا ىلع  ةرصاعملا  ةيوضھنلا  ةرظنلا 
ةءارقلا لعف  ناك  ذإ  ميدقلا  ثوروملا  عم  يئایحإلا 
ةنيابتملا ثوروملا  تانوكم  ىلع  احتفنمو  الماش 

نم رصعل  بصعتي  نكي  مل  رعاشلا  نأ  ثیح  »
لب  ، ءامدقلا ءارعشلا  نم  رعاشل  الو   ، رعشلا روصع 
نود بدألا  روصع  فلتخم  يف  فرطلا  لیجي  ناك 
هجازمو هقوذ  مكحي  ةياھنلا  يف  هنأ  ریغ   ، ءانثتسا

امھ نیصاخلا  هجازمو  هقوذ  نأ  ولو   [299] «. صاخلا
ةرمتسملا ةلصلا  كلت  تانب  نم  ىرخأب  وأ  ةروصب 

. ثارتلا عم 
صنلا لالغتسا  روص  نیفاعسلا  میھاربإ  ددع  دقو 

:» يھو ءایحإلا  ءارعش  لبق  نم  ةفلتخملا  ميدقلا 
اريوحت هريوحت  عم  ارشابم  اذخأ  ىنعملا  ذخأ 
دحاولا ميدقلا  رعشلا  تیب  ىنعم  ذخأ   ، افیفط

ذخأ  ، رثأتلا ءافخإل  دحاو  تیب  نم  رثكا  يف  هتیتفتو 
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زومرلاو نكامألا  لثم  ةميدقلا  ةیئیبلا  يناعملا 
موقي فیفط  ريوحت   ، ةميدقلا ةيوارحصلا  تایشلاو 
ةدايزلا فدھتسي  ثیحب  ةغایصلا  يف  ريوحت  ىلع 
ةحضاو ةفلاخم  هتفلاخمو  ىنعملا  ضقن   ، ةلخملا
ذوخأملا تیبلا  ىنعم  رصح   ، ةطلاغم ىلإ  يدؤت  دق 

يف مئاغ  ىنعم  قیفلتو   ، لوألا رطشلا  يف 
وأ ةمدقتم  ةميدقلا  يناعملا  رثن   ، رخآلا رطشلا 
يفن ةلواحم   ، ينف رربم  نودو  قفتا  امثیح  ةرخأتم 

نيرعاشل نیینعم  فصر  ىلإ  ءوجللاب  ةقرسلا 
نیینعملا نيذھ  نأ  ریغ   ، دحاو تیب  يف  نیفلتخم 

ذخأ حضاو )..(  يونعم  طبار  امھمضي  ال   ، نالصفنم
ىلع موقي  اريوحت  هريوحتو  ميدقلا  ىنعملا 

، هليدعت وأ  هضقنو  ىنعملا  ذخأ  يفو   ، ةغلابملا
امك  ، هیف لیصفتلا  وأ  هحرشو  ىنعملا  ذخأ  يفو 

تافتلالا مث  هصیخلتو  ىنعملا  ذخأ  يف  اضيأ  ودبي 
صنلا اذھ  نأ  مرج  الو   [300] « .. ىرخأ ناعم  ىلإ 
يتلا ةقرسلا  بورضل  ءامدقلا  تافینصتب  انركذي 
يف رظنلا  اونعمأو   ، اھرھاظم ةظحالم  يف  اوعرب 
يتلا قراسلا  لیح  اوددع  مھنا  ىتح   ، اھروص

نم روصلاو  يناعملا  ذخأ  يف  هءاكذو  هتراھم  نیبت 
هرعش قوذتمو  هئراق  نع  كلذ  ءافخإو   ، هیمدقتم

. لئاسولا ىتشب 
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يدورابلل ةفنآلا  يفصرملا  ةءارق  اندعتسا  اذإو 
بسح  ، ةءارقلا نم  اعاونأ  اھیف  زیمن  نأ  انعطتسا 

نع هتداھش  يفف   ، يدورابلا اھب  رم  يتلا  لحارملا 
ثيدحلل يفصرملا  دھم  رعشلا  يف  يدورابلا  ةزیم 

: يلي ام  اھنم  زیمن  ةءارقلا  نم  عاونأ  نع 
ةءارق يھو  ملعتلاو  باستكالا  دصقب  ةءارقلا  أ-  

باعیتسا اھبحاص  دیفت  يتلا   ، ةيرعشلا صوصنلا 
ءارقإلاو ةءارقلا  نم  عزن  وھو   ، بیلاسألاو بیكارتلا 
دقو  ، هجوملاو ملعملا  قوذلا  ةباقرب  نیھجوملا 
ملعلا لھأ  مامأ  هتءارق  يف  يدورابلا  دنع  تلثمت 

. مھتءارقل هعامتساو 
اھیناعم لثمت  نم  نكمتلاو   ، صوصنلا ظفح  ب - 

. ادیج المت 
، اھئيدر نم  اھدیج  زییمتو  يناعملا  كلت  دقن  ج-  

ضرعو  ، اھیف فرصتلا  ىلع  ةردقلا  كالتما  يأ 
. هرصع يئراق  ىلع  اھنم  هتایقتنم 

بتك ةءارقب  هتركاذ  لاجمو  هتریخذ  عیسوت  د -
. خلا .... صصقلاو لاثمألاو  رابخألاو  بدألا 

اھیلع ضھنت  يتلا  رصانعلا  رصح  اندرأ  ام  اذإف 
، ةثيدحلا ةیبرعلا  ةضھنلا  يف  ءایحإلا  ةفیظو 
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لعف میظنت  ىلع  اھساسأ  يف  موقت  اھاندجو 
ةيوفعلاو ةیئاقلتلا  رصنع  هیف  لخدتي  يذلا   ، ةءارقلا

رصنع هیف  لخدتي  امك   ، سودح نم  هب  طبتري  ام  عم 
سردلاو لیصحتلا  يف  لثمتي  يذلا  يعولا 

ءوض يفو   . تاراتخملا وأ  فینصتلاو  دقنلاو  ظفحلاو 
نیب هبش  هجوأ  هوجو  ظحالن  نأ  نكمأ   ، قبس ام 
ةفیظو نیبو  ةضھنلا  رصع  يف  ءایحإلا  ةفیظو 

نأل  ، ىلوألا ةیمالسإلا  نيودتلا  روصع  يف  ةياورلا 
ءامدقلا يناعم  يف  يئایحإلا  رعاشلا  فرصت 

. اھیف ةاورلا  فرصت  لثامي  نأ  كشوأ 
ميدقلا بدألا  ةياعر  ىلوت  يئایحإلا  رعاشلا  نكل 
عالطتسا ةمھمب  عالطضالا  يف  ةماعلا  نع  بانو 

زیمملا ةضھنلا  ئراق  حبصأ  كلذبو   ، ميدقلا ثارتلا 
عم  ، هرصع لھأ  ريونتب  ةردابملا  عاطتسا  يذلا 

ةياورلاو يئایحإلا  رعاشلا  نیب  قرفلا  ةظحالم 
راركت نود  نمزلا  يف  دعبلا  لاح  ذإ   ، ةميدقلا
بعالت نم  اھبحاص  امو   ، لاحتنالا ةرھاظ 
لماوعلا نم  ةلمج  طغض  تحت   – هتايوتحمب
رعاشلا رصتقاف  - ةفورعملا ةیسایسلاو  ةیعامتجالا 

يذلا ءامدقلا  ذیملت  نوكي  نأ  ىلع  يئایحإلا 
دح كلذ  هب  غلب  امبرو   ، مھلجيو  ، مھنم ملعتي 
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ةردقلا هسفن  نم  سنأ  وأ   ، مھسدقف فارسإلا 
. مھتاھاضمو مھيدحت  ىلع 

يأ  ، هئراقو يئایحإلا  رعاشلا  ناك  نیلاحلا  يفو 
ةلصلا هذھل  نییفو   ، يئایحإلا يبدألا  دقانلا 

هذھ ءامنإ  ىلع  افكعو   ، ميدقلا عم  ةئشانلا 
نیب اھجيورت  بابسأ  ةئیھتو   ، اھل ةياعدلاو   ، ةقالعلا

ام ببسب  كئلوأ  لكو   ، ةماعلا نم  نیئراقلا  روھمج 
يدرتلا بورضب  يعولاو  ةضھنلا  ةدارإ  هیلإ  مھعفدت 

الضف  ، هتفاقث يبرعلا  ةفرعم  باتنت  يتلا  روصقلاو 
هوأر امل  ةریغلا  رعاشم  نم  سانلا  سوفن  ازغ  امع 

مھتفاقث عونتو   ، ةصاخ نییبوروألا  مولع  ةمظع  نم 
ثح ام  اذھو   ، بادآلاو نونفلا  ىلإ  مھترظن  قمعو 

ام ال  " وحن هھیجوتب  ةءارقلا  لعف  ريونت  ىلع  دقانلا 
وأ  ،" فالسألا هفرعي  مل  ام   " و  ،" ثارتلا هيوتحي 
لثم ةفلتخم  بابسأل   ، هقيرط نع  اوفرحناو  هوفرع 
لك يتھجو  نیب  مؤالتلا  مدع  وأ   ، ةدیقعلا ةضقانم 

روصعلا يف  ةینانویلاو  ةیبرعلا  نیتفاقثلا  نم 
. ةیضاملا

نیب ام  وأ  " ) ةغللا ربع   " ةءارقلا طمن 
( تاغللا
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نم ىوتسم  ةغللا " ربع   " ةءارقلاب ينعن 
عوضوم ةادألا  هیف  لخدتت  ثارتلا  ةفرعم  تايوتسم 
ىوتسملا اذھو   ، موھفملا يھو  ةساردلا 

ةيادب ذنمف   ، نیتغل نیب  عقي  يذلا  وھ  دوصقملا 
ةدع میلعتو  ملعتب  مامتھالا  دلو  ةیبرعلا  ةضھنلا 
ةنینب ةداعإ  ىلع  اھب  ةناعتسالاو  ةیبوروأ  تاغل 

امو رصعلل  اھترياسم  طبض  لجأ  نم  ةیبرعلا  ةغللا 
اذھ ىدأف   . فراعمو لاوحأ  نم  هیف  دجتسا 
هنم ميدقلا  يبوروألا  ثارتلا  لقن  ىلإ  ىعسملا 

ثيدحلا وأ   ، ينانویلا ثارتلل  ةبسنلاب  ناك  ام  لثم 
. يسنمورلاو يكیسالكلا  نیثارتلاب  الثمم 

لئاوأ نم  هسفن  وھ  اشاب  يلع  دمحم  ناك  دقو 
تاغللا نم  هذھ  لقنلا  ةیلمعب  نیمتھملا 
تاثعبلا ةبلط  هتلماعم  كلذ  ىلع  تلدو   ، ةیبوروألا

يف مھسبحي  ناك  ثیح ...«  ابوروأ  نم  نيدئاعلا 
اذإ الإ  اھكرتب  مھل  حمسي  الو  مھتدوع  بقع  ةعلقلا 

اوصصخت يتلا  ةداملا  يف  اباتك  اومجرت  وأ  اوفلأ 
ملو  [301] « ةعبطملا ىلإ  باتكلا  عفدي  مث   ، اھیف
هینعي يذلا  امنإو  هتيانع  لحم  اھتاذب  ةغللا  نكت 
قيرطب امإ  نییبوروألا  فراعم  لقن  متي  نأ  وھ 

. ةمجرتلا قيرطب  وأ  فیلأتلا 
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امل ذإ «  هسفن  مامتھالا  لمحي  هطیحم  ناكو 
يف تاونس  سمخ  ىضق  نأ  دعب  يواطھطلا  داع 

ةسردم  " ءاشنإب يلع  دمحم  ىلع  راشأ  اسنرف 
هیلإ دھعو   ، ةفلتخملا تاغللا  میلعتل  نسلألا "
دوز نیيرصملا  نم  لیج  اھیف  أشن  دقو   ، اھترادإب
ىتح ةیبرغلا  ةفاقثلا  رامث  نم  ریثكب  ةیبرعلا  ةغللا 
نم رثكأ  هذیمالتو  يواطھطلا  ةعافر  همجرت  ام  غلب 

مامتھالا يلع  دمحم  لقن  كلذبو   [302] « باتك فلأ 
، يصخشلا فقوملا  ةلحرم  نم  يبرغلا  ثارتلاب 
لقن متي  ثیح  ةیسایسلا  ةطخلا  ةلحرم  ىلإ 
اھمیلعت نم  الدب  ةیبرعلا  ةغللا  ىلإ  ةثيدحلا  مولعلا 

، قحال تقو  يف  ىرج  امك  ةیلصألا  اھتاغل  يف 
عضو نم  ةمجرتلاو ) بيرعتلا   ) لقنلا لوحت  كلذبو 

ةسسؤم [303] . حبصیل  ةردابملا 
ايوق ةمجرتلاب  مامتھالا  داع  عاطقنا  ةرتف  دعبو 
يذلا  ، يسنرفلا نيوكتلا  يذ   ، لیعامسإ دي  ىلع 

، ةموكحلا نيواود  بيرعتب  يركف  دبع هللا  ىلإ  دھع 
سكعنا دقو   ، ةیبرعلا ىلإ  ةیكرتلا  حئاوللا  لك  لقنو 

ةغللا ةایح  ىلع  تاغللا  نیب  رباعلا  دھجلا  اذھ 
ةساسلا ءالؤھ  لوصحمب  تنتغا  يتلا  ةیبرعلا 

لقن ةكرح  ةيادبل  اودھم  نيذلا  ءابدألاو  نيركفملاو 
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[304] . ةیبرغلا بادآلا  نم  اریثك  تلوانت  ةعساو 
مايأ ىلإ  عجري  يبوروألا  ثوروملا  ةمجرتو  لقنف 
نيذلا لئاوأ  نم  يواطھطلا  ناك  ذإ   ، ىلوألا ةضھنلا 
ىلإ ةیبرغلا  ةیبدألا  راثآلا  لقن  ةمھمب  اوعلطضا 
صرحلا اذھ  جئاتن  نم  ناكو   ، ةیبرعلا [305]  ةغللا 

، نولینف بألل  كامیلت "  " تارماغم باتك  ةمجرت 
بقع هرشن  دقو   ، نادوسلاب هداعبإ  ةرتف  ءانثأ 
يف كالفألا  عقاوم   " ناونع تحت  رصم  ىلإ  هتدوع 
ةصقلا لقنل  ةلواحم  لوأ  وھو   ،" كامیلت عئاقو 

يواطھطلا هب  جرخ  ام  لعلو   ، ةیبرعلا ىلإ  ةیبرغلا 
بدألا هلقن  وھ  ىمادقلا  نیمجرتملا  ةداع  نع 

. هتغلو يبرعلا  ركفلا  ىلإ  ينانویلا  يروطسألا 
مھأ نم  دع  رخآ  المع  كلذ  ىلإ  فاضأ  دقو   [306]

ةضور  " ةفیحص ءاشنإ  وھو  يواطھطلا  تازاجنإ 
يحوب ةنس 1870م  رصمب  ترھظ  يتلا  سرادملا "

امیس الو  صصقلل  تجورو   ، كرابم يلع  نم 
بتكلا نم  ریثك  اھب  رشن  امك   ، اھنم ةمجرتملا 

[307] . ةعباتتم لسالس  يف  ةمجرتملا 
ةياكحلا وحن  ةمجرتلاب  مامتھالا  عسوتو 

ىلإ لالج  نامثع  دمحم  لقنف  ةیحرسملاو 
نویعلا  " اھامسو نیتنوفال "  " تاياكح ةیبرعلا 
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( تایحرسم  ) تاياور ضعب  مجرت  امك  ظقاویلا "
ةق مجرتو   ، نیسار لامعأ  ضعبو   ، ةیلزھلا رییلوم 
يد نيدرانرب  يسنرفلا  بتاكلل  ينیجریفو  لوب 
يف ةنملاو  ينامألا   " اھامسو ( 1727  ) رییب ناس 
دوھج تدعاسف  ( 5) [308] " ةنج دروو  لوبق  ثيدح 
لاجم يف  رییغتلل  ديدج  خانم  ةئیھت  ىلع  ةمجرتلا 
لماعلا اذھ  دعاسف  ةيدقنلاو  ةیبدلا  ةفاقثلا 
يتلا  ، ةثيدحلا ةیبرعلا  ةغللا  روطت  ىلع  ديدجلا 
ظافلألا نم  ةنیمث  ةدصرأ  اھتریخذ  تبستكا 

. هبیلاسأو مالكلا  غیصو  تارابعلاو 
ىلع ةسوسحملا  ةدايزلا  كلت  تسكعنا  امك 

، هسفن ميدقلا  يبرعلا  ثارتلا  لقن  يف  ةغللا  ءادأ 
مھفلا ىلإ  برقأ  هنم  بناوج  تحضأ  يذلا 
ىلع ةیصع  ليوط  رھدل  تلظ  نأ  دعب   ، لثمتلاو
يملعلا كاردإلا  نع  ةعنتمم  قوذلاو  مھفلا 
تذخأ  » ةدجتسملا ةیمانيدلا  هذھ  نمض  حیحصلا 
يبرع امھدحأ  نايوق  نارایت  اھدفري   ، رھدزتو ومنت 
هرئاخذ رشنو  يبرعلا  ثارتلا  ءایحإ  نم  أشن  ميدق 

ىلع حصنف   ، هنم ةدافإلاو  هتسارد  ىلع  فوكعلاو 
، ةمیلس ةغلو   ، ايوق انایب  مھمالقأو  مھتنسلأ 

تاعوضوم هعم  بلجي  ةیبرغلا  ةفاقثلا  رایت  امھیناثو 
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ىوقتف  ، برعت وأ  ایحت  تاملكو  ةثيدح  اراكفأو  ةدیج 
ضھنتو انتراضح  يراجت  نأ  لواحتو  دتشتو  ةغللا 

ةدعاسملاب ةمجرتلا  فتكت  ملو   [309] «. انتفاقثب
ثارتلا ىلع  عالطالا  لئاسو  نیسحت  ىلع 
ةیبرعلا ةيدقنلا  ةفاقثلل  تأیھ  اھنكلو   ، هتساردو
لوصأ لقن  لالخ  نم  ديدج  دیصر  ىلع  لوصحلا 

، ةیبرعلا [310]  ةغللا  ىلإ  ثيدحلا  يبدألا  دقنلا 
يناتسبلا نامیلس  دي  ىلع  ققحت  ام  وھو 

مدقو  ، سوریموھ ةذایلإ  مجرت  يذلا  ( 1925-1856)
ةديدج لاعفأب  ةيدقنلا  ةفرعملا  تدوز  ةمدقمب  اھل 

، بابسألا يصقتو   ، لیلحتلاو سردلا  لثم :
لثم  ، ضعبب اھضعب  ةفلتخملا  بادآلا  ةنراقمو 
وأ  ، ىلوألا شيرق  ةغلو   ، ةذایلإلا ةغل  نیب  ةنراقملا 
برعلا [311] ، محالمو  مجاعألا  حمالم  نیب  ةنراقملا 

هءارظن اھب  قبس  يتلا  ةفرعملا  لاعفأ  نم  اھریغو 
. برعلا نم 

يصقتسن يتلا  ةمجرتلا  نأب  هيونتلا  ردجيو 
نم أدبت  ال  ةیبرعلا  ةيدقنلا  ةفرعملا  يف  اھرثأ 
ةغل نم  صوصنلا  لقن  ةیلمع  يف  عورشلا  ةظحل 
ملعت نم  أدبت  يھ  لب   ، ةیبرعلا ةغللا  ىلإ  ةیبوروأ 
ةیلمع ىلإ  الوصو   ، اھب ریكفتلاو   ، ةیبنجألا ةغللا 
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ام وأ   ، ةیفرح ةروصب  ةبرعملا  داوملا  بيرعت  ةداعإ 
ةیبنجألا لامعألا  ةباتك  اھنإ  اھنع  لوقلا  نكمي 

نأ يعیبطلا  نم  ناكو   . ةیبرعلا ةغللاب  ةبرعملا 
راقتفالا نم  ىلوألا  اھتايادب  يف  ةمجرتلا  يناعت 

ىلإ اعد  ام  ـو  هو  ، ءاطخألا نمو   ، لقنلا ةقد  ىلإ 
اھضرعو  ، اھلوصأ ىلإ  اھتلباقمو   ، لامعألا ةءارق 

ىلع كلذ  دعب  ضرعتل   ، ةروشملا بابرأ  ىلع 
لوقنملا ةغللا  فرعي  نمم  حیحصتلاو  حیقنتلا 
ناكمإلا دودح  يف   ، اھیلإ لوقنملا  ةغللاو   ، اھنع

. [312]

ةمجرتلا ىلع  نیمئاقلا  ناديز  يجرج  مسق  دقو 
نوفلؤملا مھ  فانصأ : ةتس  ةضھنلا  ةيادب  يف 

، صاصتخالا لھأ  ریغ  نم  نومجرتملاو   ، جنرفالا
، صاصتخالا لھأ  نم  نوفلؤملاو  نومجرتملاو 
، ةيرصملا سرادملا  ذیمالت  نم  نومجرتملاو 

نیململا ةیبرعلا  ةغللا  ءاملع  نم  نوررحملاو 
ةحص يف  نورظني  نيذلا  مھو  ةثيدحلا  مولعلاب 
طبض عم  لصألا  ىلع  اھتقباطمو  ةمجرتلا 

تاحلطصملا ىلع  ةیبرعلا  تاحلطصملا 
رھزألا [313] ءاملع  نم  نوححصملاو   ، ةیجنرفإلا

هذھب لفكتلا  ةیفیك  انل  نیبت  فانصألا  هذھو 
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يف  ، ةمجرتلا يأ   ، ةساسحلا ةیفرعملا  ةمھملا 
. بطلا وھ  ملعلا  لوقح  نم  لقح 

هزجنأ ام  دنع  فقنف  بدألا  لاجم  يف  امأ 
فیلأتلا لقح  يأ   ، لقحلا اذھ  يف  يطولفنملا 

. ةیبرعلا ىلإ  لوقنم  يبنجأ  لصأ  ىلع  ادامتعا 
" رعاشلا  " ةياور فیلأت  يطولفنملا  داعأ  دقف 
ىلع ادامتعا   ، ناتسور دنومدإ  يسنرفلا  اھبتاكل 
يدنجلا مالسلا  دبع  دمحم  روتكدلا  هبرع  لصأ 

. ةیسنرفلا ةغللا  نع 
ةرضح ينعلطأ  : » الئاق هلمع  هسفنب  مدق  دقو 
مالسلا دبع  دمحم  روتكدلا  ميركلا  قيدصلا 

ةغللا نع  اھبرع  يتلا  ةياورلا  هذھ  ىلع  يدنجلا 
لصألا ىلع  هیف  ظفاح  ایفرح  ابيرعت  ةیسنرفلا 
اھترابع بذھأ  ىلإ  بلطو   ، ةقیقد ةظفاحم 

، تلعفف اھلیثمتب  موقت  ةیلیثمت  ةقرف  ىلإ  اھمدقیل 
ةءارق ةياورلا  أرقأ  نأ  كلذ  ءانثأ  يف  تعطتساو 
دارأ يتلا  اھيزاغمو  اھضارغأ  فشتسا  نأو   ، ةقیقد

ءيشلا اھنم  ينبجعأف  اھايإ  اھنمضي  نأ  فلؤملا 
يلیثمتلا بلاقلا  نم  اھلوحأ  نأ  تيأرف  ریثكلا )...( 

اھاري نأ  ئراقلا  عیطتسیل   ، يصصقلا بلاقلا  ىلإ 
دھاشملا عیطتسي  امك  ساطرقلا  تاحفص  ىلع 
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ىلع تظفاح  دقو   . لیثمتلا حرسم  ىلع  اھاري  نأ 
، اديدش ادییقت  هب  يسفن  تدیقو  همامتب  ـل  صألا

ةدايزو اھل  ةیمھأ  لمج ال  فذح  يف  الإ  زواجتأ  ملف 
لقنلا ةرورض  اھیلإ  ينترطضا  تارابع  ضعب 
لالخإ نودب  دصاقملاو  ضارغألا  قاستاو  ليوحتلاو 

أرق بيرعتلا  أرق  نمف   . هترئاد نع  جورخلاو  لصألاب 
نیب قرفلا  نم  ناك  ام  الإ   ، هنیعب يسنرفلا  لصألا 
نم دبال  امو  نیبتاكلا  ةردقمو  نیملقلا  ةغالب 
ىرخأ ىلإ  ةغل  نم  لوقنم  لك  ىلع  ـه  ضورع

نع هملق  سبحو  هسفن  برعملا  دیق  اذإ  ةصاخو 
. [314] « نانتفالاو فرصتلا 

هئراق ىلع  يطولفنملا  ضرع  صنلا  اذھ  يف 
ةلمج ىلع  ضھنت  يتلا  ةمجرتلا  يف  هتقيرط 

: يلي امیف  اھصلختسن  تاموقم 
. ةقیقد ةءارق  لصألا  بيرعت  وأ   ، لصألا ةءارق          -1

يتلا اھيزاغمو  ةياورلا  ضارغأ  فافشتسا           -2
. اھب باجعإلاو  اھايإ  اھنمضي  نأ  فلؤملا  دارأ 
ةياورلا فییكتل  هب  مایقلا  يغبني  امب  مایقلا           -3

. ئراقلا ةجاح  عم 
، همامتب لصألا  حور  ىلع  ةظفاحملا           -4
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. هب ديدشلا  يتاذلا  دیقتلاو 
هل تسیل  ام  فذح  يف  زواجتلا  ناكمإ           -5

. لمجلا نم  ةیمھأ 
نودب  ، دصاقملا قاستاو  ليوحتلاو  لقنلا          -6
ضعب ةدايزو  هترئاد  نع  جورخلاو  لصألاب  لالخإ 

. كلذ اھیضتقي  يتلا  ةرورضلا  دنع  تارابعلا 
ةقالعلا ىلإ  هبنتلا  نكمي  ةروكذملا  طاقنلا  نم 

امأ  ، ئراقلا  / صنلا  / مجرتملا ةیتآلا : ةیساسألا 
ديدحتو  ، صنلا ةءارق  ىلع  رطیسیف  مجرتملا 
مئالیل هفییكتو  انایحأ  هبجعي  ام  بسح  هضارغأ 
ةدايزلاو فذحلا  قحب  هظافتحا  عم  ئراقلا  بلاطم 
جورخلا مدع  وھ  دحاو  طباض  قفو  ليوحتلاو  لقنلاو 

. هترئادو لصألا  حور  نع 
وھو  ، هل ةمجرتلا  نم  دیفتسملا  وھف  ئراقلا  امأ 

ةیعامتجالا هتایح  تایضتقم  وأ  هلویمب  ضرفي 
هطورشو  ، مجرتملا صنلا  هیلإ  لوحي  يذلا  لكشلا 

نمف  " ، ةءارقلا يف  لوألا  رابتعالا  بحاص  هلعجت 
نكل هنیعب " يسنرفلا  لصألا  أرق  بيرعتلا  أرق 
لدعي يذلا  مجرتملا  رابتعا  لحم  اضيأ  وھ  ئراقلا 
هیلحيو بولسألا  هسبلیل  يلصألا  صنلا  حقنيو 
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، صنلا لتحي  امنیب   ، ئراقلا بجعت  يتلا  ةغالبلاب 
ةثالثلا رصانعلا  نیب  ةقالعلا  يف  سیئر  رصنع  وھو 
نافرطلا هضرفي  امب  رثأتملا  عقوم   ، ةروكذملا

رثؤي هتقیقح  يف  هنأ  عم   ، هیلع رییغت  نم  نارخآلا 
. هیف كش  ايدعبو ال  ایلبق  اریثأت  هرودب  امھیلع 
ثارتلا نم  لوقنم  رخآ  صن  عم  ةیلمعلا  رركتتو 

 " ةموسوملا هیبوك  اوسنارف  ةياور  وھ  يبنجألا 
تحت يطولفنملا  عضو  دقف  جاتلا " لیبس  يف 
ةياور ةصالخ  يھو  يتآلا «: حیضوتلا  ناونعلا 
ریھشلا يسنرفلا  بتاكلل  مسالا  اذھب  ةیلیثمت 

يفو  [315] « فرصت ضعب  عم  هیبوك  اوسنارف 
ةياورلل فيرشلا  نسح  اھعضو  يتلا  ةمدقملا 
فرصت ةقيرط  ىلإ  ئراقلا  هابتنا  تفلي  ةروكذملا 

 »... لوانت ثیح  ديدجلا  هفلؤم  يف  يطولفنملا 
ةیبرعلا ةغللا  ىلإ  اھعوضوم  لقنو  ةاسأملا  هذھ 
ءایشأ اھیلإ  فاضأ  نأ  دعب  لیمج  يئاور  بلاق  يف 
يوھتسي ةصق  هئارقل  اھجرخأو  ىرخأ  اھنم  فذحو 

ملقب بابلألا  اھعئاقو  يعرتستو  بولقلا  اھبولسأ 
هتفي ملو  ةعيدب )...(  ةجابيدو  ةقیقر  ةرابعو  بذع 
ةياورلا نم  ةلماك  اعطق  ةیبرعلا  ىلإ  لقني  نأ 

عمو  ، فلؤملا ةوق  اھنم  نیبتي  نأ  ئراقلا  عیطتسي 
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بتاكلا عاطتسا  دقف  اصیخلت  ةصخلم  ةياورلا  نأ 
فلؤملل ةیلصألا  حورلا  روصي  نأ  ةقئاف  ةراھمب 

ام ةیبرعلا  ءارق  سوفن  نم  كلمي  نأو  ارثؤم  اريوصت 
«. ةیسنرفلا ءارق  سوفن  نم  هیبوك  وسنارف  هكلم 

[316]

طمن ددصب  اننأ  نیفلاسلا  نيدیكأتلا  نم  تباثلاو 
ةقيرط ىلع  ضھني  لقنلا  طامنأ  نم  رخآ 
فذحلا قحب  لقانلل  ظافتحالا  عم  صیخلتلا " "
ةیلصألا حورلا   " هاعد امب  مامتھالاو   ، ةدايزلاو
اھباستناو ةياورلا  ةیصوصخ  هب  ديري  وھو  فلؤملل "

ال مدقملا  نكل   . يسنرفلا اھبتاك  ىلإ  میمحلا 
ةروریسب يطولفنملا  لمع  طبري  لب  كلذب  يفتكي 
ةینطولا ةكرحلا  ةروریس  يھ  ةیعامتجاو  ةیخيرات 

اذھ يف  هتمأ  ىلإ  ىضفأ  دق  هنأكل  ىتح   » كاذنآ
فحصلا يف  هتباتك  عیطتسي  ال  امم  ریثكب  باتكلا 
ةرضاحلا ةكرحلا  ةياورلا  اذإو  ةیسایسلا )...( 

[317] « . اھتاقلعتمو اھفورظ  عیمجب 
يسنرف يبدأ  لمع  نم  ةياورلا  تلوحت  اذكھو 

نأل يطولفنملا  تافلؤم  نم  يبرع  فلؤم  ىلإ 
ةیبرعلا ىلإ  لقانلا  دھج  ريدقت  ىلع  ضھني  روصتلا 
روصتلا اذھ  يفو   . اھیف فیلأتلا  دھج  ئفاكي  امب 
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رخآ ابناج  ةلواحملا  هذھل  نأ  ىلإ  ةدئاف  تاذ  ةراشإ 
كلذب ينعنو   ، صانتلا ةرھاظب  طبتري  ام  وھ  امھم 

، وھ هصوصنب  لقانلا  هزجني  يذلا  روضحلا  اذھ 
نمو  ، يسنرفلا صنلا  نمض   ، ةیبرع صوصن  يھو 
هیلإ يضفت  يذلا  ديدجلا  صنلا  نإف  رخآ  بناج 

نیلخادتم نیصن  نع  ةرابع  وھ  لقنلا  ةیلمع 
صاخلا هعجرم  امھنم  لكل  نافلؤم  امھیف  كرتشي 
امھنم لكل  ذإ  يناثلا  نع  اریبك  افالتخا  فلتخملا 
هراسمو  ، ةصاخلا هتفاقثو   ، صاخلا هعقاو 

. فلتخملا يخيراتلا 
ازجاح لقانلا  مامأ  عضت  مل  لماوعلا  هذھ  نأ  ریغ 
ىلإ يمتنت  يتلا  صوصنلا  يف  فرصتلا  نم  هعنمي 
ثارتلا ةیكلم  نأ  فیك  نیبي  ام  اذھ  يفو   ، رخآ ثارت 

ربع اھبستكا  يذلا  لقنلا  ىلإ  تلقتنا  يبنجألا 
لثم ةطیسولا  ةيوناثلا  تایلمعلا  نم  ةلمج  هزاجنإ 
ةديدج راكفأ  ىلإ  ئراقلا  ةجاح  ريدقت  ةیلمع 

تاروصتلاب ءانغإلا  ىلإ  عقاولا  ةجاحو   ، هل ةمئالم 
نیبستنملا رعاشمو  تاروصتل  ةنيابملا  رعاشملاو 

ةیبدأ عاونأ  ىلإ  هسفن  بدألا  ةجاح  مث   ، هیلإ
يسیئرلا لماعلا  ىسنن  نأ  نود  اذھو   ، ةديدج

فلؤملا ةوق  هب  ينعنو   ، كلذ لك  نع  لوؤسملا 
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كالتماو هریغ  يف  ریثأتلا  ىلع  هتردقو   ، ةیتاذلا
صنلا كالتما  ىلع  هتردق  نع  الضف   ، هئارق سوفن 

يف مكحتلل  هریخستو   ، هیف فرصتلاو  لوقنملا 
. عقاولا ىلع  هریثأت  هاجتا 
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ـس: ما ـ خلا ـل  صفلا
مو ـ هفملا ـة  ينب

، ةقالعلا موھفملا : عنص  ةیلاكشإ 
ةباتكلا ةءارقلا / 

ثارتلا  [318] " موھفم  " عوضوم رصح  عیطتسن  ال 
لوانت ىعسملا  مكلذ  انم  يضتقي  نأ  نود  نم 

تاقرسلاو دیلوتلاو  دیلقتلا  لثم  ةديدع  تاعوضوم 
صنلا وأ  صانتلاو  صوصنلا  نیب  لخادتلاو  ةیبدألا 
كرتشت تاعوضوملا  هذھ  نأل  ؛  بئاغلا [319] 

لعف ىلإ  ةتوافتم  تالصب  تمت  اھنوك  يف  اھعیمج 
يمتني يذلا  لعفلا  اذھ  هب  ينعنو   ، ةباتكلا [320] 
يبرعلا ةضھنلا  رصع  ناسنإ  ىلإ  ةیلك  ةروصب 
ملاعلاب ناسنإلا  اذھ  لاصتا  ةیلمع  هربع  مظتنتو 

يف مھست  تاعوضوملا  هذھ  نأ  امك   ، يجراخلا
اذھ اھمیقي  يتلا  تاقالعلا  نومضم  نيوكت 

دیلاقتلا نیبو   ، روكذملا ةباتكلا  لعف  نیب  ناسنإلا 
نم ةفنأتسم  مأ  ةرمتسم  تناكأ  ءاوس  ةیبدألا 
ةءورقم نآلا  دحل  تلاز  ام  يتلا  تاثوروملاو  ةھج 
تاثوروملا كلت  نوك  نع  الضف   ، ةیناث ةھج  نم 

بتاكلا عجارم  نيوكت  يف  تكراش  اھریغو 
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. ئراقلاو
لعف نمض  ىرخأب  وأ  ةروصب  ةرضاح  دیلاقتلاف 
لعج يف  اھتفیظو  يدؤت  يھو   ، رصاعملا ةباتكلا 
بعصلا نم  ناك  اذإو   . انكمم لعفلا  اذھ  قیقحت 

ةجرد يفو   ، هعونو رودلا  اذھ  ةعیبط  يف  تبلا 
يذلا ال دكؤملاف   ، هلامجو ةباتكلا  لعف  ىلع  هریثأت 
نأو  ، ينیع اھروضح  نأ  وھ  هیلع  قافتالا  نم  رطخ 

ةيدقنلاو ةیبدألا  صوصنلا  يف  ةنكمم  كلت  هتنياعم 
. ءاوسلا ىلع 

ميدقلا اھنم  عاونأ  يھف   ، ةميدقلا تاثوروملا  امأ 
يف ةلغوم  روصع  ىلإ  يمتني  ام  اھنم  ذإ   ، مدقألاو
ةیبرعلا ةضھنلا  رصع  ىلإ  دوعي  ام  اھنمو   ، مدقلا

، بیقنتو ثحب  عوضوم  اھنم  لعج  ام  اذھو   ، هسفن
فدھ ىلإ  كلذب  تلاحتساف   ، عالطإو ةءارق  ةدامو 

بـه، انیعتسم  ثيدحلا  بتاكلا  هدشني  بلطمو 
هأر ـ قي وأ  ـة،  ضھنلا ةيادب  يف  نأشلا  ناك  امك 
دنع هتنمیھ  رس  فاشتكاو  هیلع  عال  ـ طالا الواح  مـ
ررحتلاو  ، ةنمیھلا كلت  ضفر  نودصقتي  نم  ضعب 

ةدام نم  صلختلل  مھنم  ةلواحم   ، طغضلا نم 
يفو رجھملا  ءابدأ  روظنم  وھو   ، ةیلاب ةميدق 

ناربج [321] . لیلخ  ناربج  مھتمدقم 
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يذلا ليوأتلا  ىوتسم  نع  ثيدحلا  نكمي  اذكھو 
لعجي اطابترا  هب  طبتریف   ، ةءارقلا لعف  هنمضتي 
ةعیبط اذ  ادحاو  العف  ةریثك –  نایحأ  يف  امھنم – 
مھفو ةءارق  عوضوم  سیل  ثارتلا  نأ  ریغ   ، ةبكرم

زیم ام  نإ  لب   ، بسحو باعیتسالا  امھنم  دصقلا 
وھ  ، نییئایحإلاب اوتعن  نيذلا   ، ةضھنلا باتك  ةبرجت 
نم دقعم  لعف  وھف   ، هب اوبتكو   ، ثوروملا اوأرق  مھنأ 
يف ةباتكلاو  ةءارقلا  يف  هدوجو  ققحتي  مھلاعفأ 
ام اریثك  مھیلإ  ةینودلا "  ةرظنلا "  نأ  ریغ   ، اعم نآ 
امبرو  ، ةباتكلاو ةءارقلا  نیب  ةلصلا  هذھ  تلمھأ 
امھنیب لصفلا  ىلإ  ةیئایحإلا  يدقان  ضعب  دمع 

. [322]

ةسارد وحن  ةھجولا  تناك  قلطنملا  اذھ  نمو 
يديأ ىلع  تأشن  يتلا  ةديدجلا  ةیلاعفلا  هذھ 
رصع ىلإ  ةیلك  ةروصب  تمتناو   ، نییئایحإلا
ةباتكلا  " اھانیمس يتلا  ةیلاعفلا  هذھ   . ةضھنلا

نم ةقدلا  ىلإ  برقأ  افدارم  اھیف  انيأر  اننأل  ثارتلاب "
هیلع قلطأ  ام  نأ  ذإ   ،" ةیئایحإلا ةباتكلا   " ةرابع
هب نیمئاقلا  روصت  يف  ينعي  ناك  ثارتلا  ءایحإ 
لجو  ، ةميدقلا ةیبرعلا  ةیبدألا  ةباتكلا  قرط  ءایحإ 
اذھ نأ  ریغ   ، اھوفنأتسي نأ  وھ  هودصق  ام 
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ةباتك لعف  ءاشنإ  ىلإ  عقاولا  يف  ىضفأ  ىعسملا 
هباحصأ لمح  نإو   ، ثارتلا ىلإ  يمتني  ال  ديدج 

. ثارتلا ءایحإ  ىلإ  ةوعدلا  ةيار 
ناك ثوروملا  نإ  لوقلا  نكمي   ، حضوأ ةرابعبو 
ةباتكلا دیلاقت  ءایحإ  يف  تمدختسا  ةمھم  ةلیسو 

نم اھیمدختسم  نوك  نم  مغرلاب   ، ةیبدألا
ةیلمعب مایقلا  وحن  اھجتم  مھدصق  ناك  نییئایحإلا 

ىلع لوصحلا  لجأ  نم  يثارتلا [323]  صنلا  ءایحإ 
لوادتلا ةحاس  يف  ديدج  نم  ثوروملا  روضح 

، نورق ةدع  ةءارقلا  ةحاس  نع  هبایغ  دعب  يلامجلا 
، تاثوروملا عونت  لضفب  ریثأتلا  اذھ  ـل  صح دقو 

اھرداصم ددعت  ثیح  نم  اھزیم  يذلا  ءارثلاو 
وأ ةدحاو  ةعیبط  نم  نكت  مل  يتلا  اھبیلاسأ  ىنغو 

. دحاو رصع 
درجم دعي  مل  ثارتلا  نأ  هلك  كلذ  نم  مھفنو 
ةجیتن لخدیف   ، مھفيو هزومر  كفت  ةءارقلل  ىطعم 
مكارت نمض  مظتنيو  تانوزخملا  نمض  مھفلا  اذھ 

، ةعیبطلا هذھ  زواجت  هنإ  لب   ، ةثوروملا فراعملا 
كلذ يف  هلثم  ةباتكلا  تایطعم  نم  ىطعم  حبصأف 
ظافلألا مجعم  نيوكتو   ، ةغللا باستكا  لثم 
ةربخلا باستكا  لضفبو   ، بیكارتلاو لمجلاو 
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ةلثامم ةقيرط  يئایحإلا  بتاكلا  زاح  ةميدقلا 
هذھ نأ  ولو   ، ةباتكلا يف  ميدقلا  بتاكلا  ةقيرطل 

باستكا عمو   ، يطمن عباط  تاذ  نكت  مل  ةریخألا 
وحن يئایحإلا  بتاكلا  هجتا  ةباتكلا  ةربخو  ةغللا 
دیعي هلعج  نادیملا  اذھو   ، ةغللا كلت  ةینب  ليدعت 
ةمھمب ضھنيو  ةبستكملا  ةربخلا  كلت  لیكشت 

. رصعلا مادختسا  عم  اھتقباطم 
موھفم لاقتنا  نییئایحإلا  دوھج  ترمثأ  دقل 
هرمثت ىطعم  درجم  اھیف  ربتعا  لاح  نم  ثارتلا 
ىطعم ىلإ   ، اھلضفب ققحتيو   ، ةءارقلا ةیلمع 

نیموھفملا نیب  قرفلاو   ، ةباتكلا ةیلمع  هجتنت 
ىلإ يعس  ءاور  فقي  لوألا  موھفملا  نأ  يف  نمكي 
يھ ةرفش  ىلإ  ادانتسا  زومرلا  كفو   ، فاشتكالا
نم ةیجيردت –  ةروصب  ولو  ىقتست –  اھسفن 
هرفوت تلظ  ام  كلذ  ىلإ  فضأ   . ةءورقملا ةداملا 
دھعلا عجري  يتلا  ةلمعتسملا  ةيوغللا  ةریخذلا 

. ينامثعلا دھعلا  رخاوأ  ىلإ  اھلامعتساب 
ىلإ ایعس  رمضي  يناثلا  موھفملا  نأ  نیح  يف 
ةربخلا ةجرد  عفرو   ، ةيوغللا ةریخذلا  مجح  ةعسوت 
طامنأ نم  فورعملا  مجح  ةفعاضمو   ، بیلاسألاب
تاقالعلا طامنأ  نمو   ، بیكارتلا رییغت  يف  فرصتلا 
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ةیلمعب مكحتتف  اھعنصت  يتلا  لمجلا  نیب  ةنكمملا 
ةغایص متت  مل  تایلمع  يھو  هئانبو  قایسلا  جاتنإ 
دھج عوضوم  نكت  مل  اھنأ  يأ  ايرظن –  اھب  يعولا 
يف باتكلاو  ءارعشلا  جمدنا  امنإو  يروصت –
نأ نكمي  ام  نمض  اھققحي  يبيرجت  ىعسم 

. ارمضم ایئاقلت  ایعو  ىمسي 
فلأتي ثارتلا  موھفم  نأب  انروصت  قثبني  انھ  نم 

ملو  ، ءامدقلا هاطاعت  لیثمت  امھلوأ :  نيرصنع  نم 
لوانتي يروصت  ءانب  زاجنإ  ىلع  هیف  اوصرحي 
ةینفلا دیلاقتلا  ثيروتو  ةثارو  ةیلمع  فصولاب 

ىلإ اودمع  مھنأ  وھ  كلذ  ببس  لعلو   ، ةیبدألاو
ةیلمع ىلإ  ادانتسا  نيدلوملا  تالواحم  لیلحت 
ءامدقلا ةفك  اھیف  حجرت  ةحيرص  وأ  ةینمض  ةلضافم 
ىرجم ىرج  نیثدحملا  ىلع  مھقوفت  نأل 

وأ اھسسأ  صحف  ىلإ  جاتحت  ال  يتلا  ةملسملا 
ضھنت يتلا  ئدابملاو  سسألا  كلت  ةشقانم 
تاقرس نع  ثحبلا  ىلإ  ءالؤھ  لام  كلذل   ، اھیلع
ىلإ عجري  اذھو   ، لئاوألا يناعم  نم  نيرخأتملا 
يتلا ظفللا  ىلع  ىنعملا  ةیلضفأ  ةيرظنب  لوقلا 

نم الدب  ةباتكلا  ةربخب  مامتھالا  نع  مھتفرص 
يناعملا لقن  تاسبالم  نع  لصاوتملا  مھيرحت 
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. [324]

نيذلا نيرصاعملا  لیثمت  وھف   ، يناثلا رصنعلا  امأ 
ةميدقلا ةینفلا  دیلاقتلا  ةثارو  رابتعا  نم  اوقلطنا 

هنأ ىلع  هیلإ  رظنلاو   ، [325] " ایسفنو ایموق   " ابجاو
هنع مجن  امم   ، هسفن تقولا  يف  ذالمو  ةلیسو 

ءامدقلا نع  لقنلا  ةیعورشم  يف  ضوخلا  مدع 
ىعسيو  ، مھب يدتقي  كولس  ىلإ  لوحت  يذلا 

هجتا امبرو   ، مھتضراعمو مھتاھاضم  ىلإ 
نیملعم نع  بیلاسألا  ملعت  ىلإ  نورصاعملا 
داقنلاب ادح  امم   ، فالسألا ءارعشلا  مھ  نیعراب " "

، ةروكذملا ملعتلا  ةیلمع  ريونت  ىلإ  نيرصاعملا 
ـة يوغللا ةفرعملا  طور  شـ ریفوت  ىلع  لمعلاو 

میلعتلا اذھ  حاجنل  ةد  ـ يفملا ةیغالبلاو  ةیبدألاو 
. [326]

برعلا داقنلا  مامتھا  هجتا  عوزنلا  اذھل  ةجیتنو 
طبر ىلإ  نيرشعلا  نرقلا  نم  لوألا  فصنلا  يف 
نیبي ام  وھو   ، ئراقلاو ميدقلا  صنلا  نیب  ةقالعلا 

نأ دعب   ، ثارتلا ةءارق  طورش  نیسحت  وحن  هاجتالا 
ثودح ىلإ  نیسح  هط  مھسأر  ىلع  رفن  هبتنا 
فلأ نأ  دعب   ، ميدقلا صنلاو  لیجلا  نیب  عاطقنا 
تلدع يتلا  ةديدجلا  ةباتكلا  ةقيرط  ديدجلا  لیجلا 
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ةقيرطلا ساسأ  ىلع  اھؤانب  لمكتسا  نأ  دعب 
تنكم ـك  لذبو  ، ءامدقلا [327]  نم  ةدمتسملا 
تحاتأو  ، راھدزالاو رار  ـ متسالا نم  ـة  يبرعلا
تاعوضوم نع  ریبعتلل  ةمئالم  ةلیسو  ءابدألل 
بابسألا أیھ  يذلا  رمألا   ، هلھأ يناعمو  رصعلا 

. ديدجتلا تالواحمل 
ىلإ هابتنالا  تفل  نكمي   ، لامجإلا لیبس  ىلعو 
ةیبرعلا ةفرعملا  يف  دعي –  ثارتلا  موھفم  نأ 
ةروصب ةیبدألاو  ةيدقنلا  ةفرعملا  يفو  ةيوضھنلا 
يتلا ةماعلا  ةیلاكشإلا  رھاظم  نم  ارھظم  صخأ – 
اذھب علطضت  تلاز  امو   ، ةیبرعلا ةضھنلا  رصع  تزیم 

ةیلاكشإ يھو   ، نرقلا اذھ  ةياھن  ىتح  رودلا 
يف ةیبرعلا  تاذلا  تانكمم  قیقحت  يف  لشفلا 

، ةفلتخملا عادبإلا  تالاجم  يف   ، رضاحلا اھرصع 
، بادآلاو نونفلا  يف  عادبإلا  لاجم  يف  اھحمالمو 
دعي ةفرعم  ةادأ  هرابتعاب  ثارتلا  موھفم  نإف  كلذبو 

، ثارتلا جاتنإ  ةداعإ  ةیلمع  رصانع  نم  ارصنع 
باستكال اناحتما  كلت  جاتنإلا  ةداعإ  ةیلمع  ذاختاو 

ىلع ةیعادبإلا  ةباتكلا  سیسأتل  ةيرورض  ةربخ 
ةیلامجلا [328] . ةربخلا  ةدعاق 

مایقلا انيأترا  موھفملا  ةینب  فصو  انل  حاتي  ىتحو 
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فلأتي يتلا  ةیساسألا  تاقالعلا  فصو  ةیلمعب 
ةباتكلاو ةءارقلا  راسم  نمض  موھفملا  لكشت  اھنم 
هوجولا ددعتملا  روضحلا  هلالخ  نم  ققحتي  يذلا 
هذھو  . ةرصاعملا ةیبرعلا  ةفرعملا  يف  ثارتلل 
دیلوتلا تاقالع : يھ  فصولا  عوضوم  تاقالعلا 
ةقالعو ميدقلاب  ثدحملا  ةقالع  وأ  ثادحإلاو 
ديدجتلا ةقالع  مث   ، ماھلتسالاب ةیبدألا  ةرسلا 

. خلا ... سابتقالاب يصنلا  لخادتلا  ةقالعو  دیلقتلاب 
صن  " نیب عمجت  يتلا  تاقالعلا  نم  جاوزألا  هذھو 

، عجرملا صنلاب  لاصتالا  ةیلمعو  ةھج  نم  ةباتكلا "
نأ لیلحتلل  اھعاضخإ  نأش  نم   ، ثوروملا صنلا  وأ 
لعف تانوكمو  تاسبالم  نع  سرادلل  فشكي 
ىلع دعاسي  ام  وھو   ، ةثارولا ةیلمعو  ثيروتلا 
ددصب نحن  يذلا  ثارتلا  موھفم  نأ  ةقیقح  حیضوت 
ةفرعملا تاودأ  نم  ةددحم  ةادأ  وھ  امنإ  هتسارد 

لقح وھ  صوصخم  لقح  نمض  ةثيدحلا  ةیبرعلا 
. يبدألا دقنلا 

ةیبدألا ةقرسلاو  لحنلا 
يتلا ةميدقلا  تاموھفملا  نم  لحنلا  موھفم  دعي 
ثيدحلا يبرعلا  دقنلا  يف  ةریثأ  ةناكمب  تیظح 
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اذھل نیسح  هط  ريوطت  هراثأ  يذلا  شاقنلا  ببسب 
تايرظنلا ىدحإ  هساسأ  ىلع  ينبیل  موھفملا 

يفو  ، يبدألا خيراتلا  لاجم  يف  لدجلل  ةراثإ  رثكألا 
ةروصب يلھاجلا  رعشلاو  يلھاجلا  بدألا  خيرات 

ةصاخ [329] .
فورظلا نم  ةلمج  لوح  لحنلاب  ةيانعلا  رودتو 

يبدأ صن  نیب  ةقالعلا  مكحت  يتلا  تاسبالملاو 
نم عون  نیبو   ، بلاغلا يف  قثوم  ریغو   ، ميدق

هباحصأ وأ  هبحاص  حیبي  يذلا  قحاللا  مادختسالا 
نم ةقيرطب  فرصتلا  ةيرح  نم  اردق  مھسفنأل  هیف 
نم هریغل  هميدقت  لبق  صنلا  اذھ  يف  قرطلا 
هیلع عالطالا  يبلاط  نم  نیعماسلاو  ءارقلا 
اذھ نوكي  نأ  تالاحلا  هذھ  لثم  يف  بلاغلاو 

نیسحتلاو ليدعتلا  وأ  ةدايزلاب  صنلا  يف  فرصتلا 
. [330]

نم ةعامج  وأ  درفم  لعاف  لحنلا  ءارو  فقيو 
طغض تحت  مھنم  لك  فرصتي  نيذلا  نیلعافلا 

حالطصالا يف  ىعدي  لعافلا  اذھو   ، هریغ
نایسنلا نم  يمحي  وھو   ، ةيوار يملعلا " "
هطیحم يف  هجيورت  ةمھمب  ضھنيو   ، عایضلاو

ىلإ لوألا  ماقملا  يف  هب  ملعلا  لقنيو   ، بيرقلا
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ـة يسایسلا تاھجلاو  اھیلإ  يمتني  يتلا  ةلیبقلا 
ةرھشلاو تیصلل  وأ  ریثأتلل  جاتحت  يتلا  ةینيدلا  وأ 
اھحلاصم معدو   ، اھتماعزو ةلیبقلا  ةناكم  تیبثتل 

. [331]

ةببسملا عفاودلا  ددعت  ىلإ  يدؤي  امم  كلذ  لعلو 
ةفلتخم ةطغاضلا  تاھجلا  نأل   ، طغضلا اذھ  دوجول 

يفو  ، اھعفانمو اھحلاصم  ةعیبط  يفو  اھنيوكت  يف 
ام ىلع  هجاجتحاو  لحنلا  ةيرظنل  هريربت  ضرعم 
ركفلا ىلعو   ، هدقنو بدألا  ىلع  دئاوف  نم  هب  دوعت 
بابسألا نیسح  هط  ددع  ةماع  نییبرعلا  ةایحلاو 

يف لحنلا  ثودح  ىلإ  تدأ  يتلا  ةفلتخملا 
ةایح نم  ةریطخ  بناوجب  لصتت  اھنأ  ىأرف  يضاملا 
تالاح يف  مھسفنأ  دارفألا  ةایحو  ةماعلا  برعلا 

. اھنیعب
وھ امك  فرصلا  میلعتلا  ضرغب  متي  دق  لحنلاف 
يف امیس  الو  يسابعلا  رصعلا  هفرع  امیف  نأشلا 
ام اذھب  طبتري  دقو   ، هنم عبارلاو  ثلاثلا  نینرقلا 

رھظمب روھظلاو  ةاھابملا  ىلإ  لیملا  نمضتي 
لحنلل رخآ  ببس  كانھو  ملعلا [332]  يف  عسوتلا 

ةیسایسلا عفانملا  نم  اھب  لصتي  امو  ةیبصعلا  وھ 
ام هنمو  ةینيدلا  فطاوعلا  ببسب  لحنلا  مث   [333]
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سنإلا ىلإ  ابوسنم  ةوبنلا  ةحص  تابثإ  ىلإ  دصق 
. ىرخأ نجلا  ىلإو  ةرات 

نم هسفن  ص )  ) يبنلا ىلع  عضو  ام  اضيأ  هنمو 
يذلا وحنلا  ىلع  نآرقلا  تايآ  ليوأت  ضرغب  ثيداحأ 
قبس ام  ىلإ  فاضيو  هیلإ [334] ،  نودصقيو  هنوديري 
هترسأو ص )  ) يبنلا بسن  میظعت  ضرغب  لحنلا 
نوطبلا میظعت  نم  هعبتتسا  امو   ، شيرق يف 
رابخألا لحن  يف  سفانتت  تكفنا  ام  يتلا  ةیشرقلا 

رھظ ام  اضيأ  لحنلا  رھاظم  نمو  راعشألاو [335] 
يف درو  ام  ریسفت  ىلإ  صاصقلا  ءوجل  ببسب 
داع لثم  ةدئابلا  ةميدقلا  ممألا  رابخأ  نم  نآرقلا 

دومثو [336] .
هدرم لادج  نم  أشني  ام  لحنلا  بابسأ  نمو 
بحاص أجل  امبر  ذإ   ، بھاذملا ىلإ  باستنالا 

، لحنلا ىلإ  هنع  بذلل  ىربنا  نم  وأ  بھذملا 
كلذ ریظن  عانطصا  ىلإ  هرظانمو  همصخ  رطضاو 
نأ امك  هتضراعم [337]  . ديؤت  يتلا  تالوحنملا  نم 

يصخشلا كولسلا  درجم  ىلإ  دوعي  دق  لحنلا 
، قالخألاو میقلاب  راتھتسالاو  نوجملا  لثم 

لحنلا طبترا  امبرو   ، نيدلا لوصأ  نع  فارحنالاو 
بسكتلاب [338] . ءالؤھ  ضعب  دنع 
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فالتخاو  ، لحنلا رھاظم  ددعت  نأ  كش  الو 
ةرھاظلا هذھ  دیقعت  نع  فشكي  هبابسأ 
عفاودلا اھیف  طلتخت  يتلا  ةیفاقثلا  ةیعامتجالا 

، ةینيدلاو ةیسایسلا  تارابتعالاب  ةیسفنلا 
نم لحنلا  نإ  لب   . ةیجولويديإلا تاسرامملاو 
ذإ  ، ةمألا ةیصوصخ  دودح  زواجتت  يتلا  رھاوظلا 
يف دعابتت  دق  هنع  ةلثمأب  اندوزي  خيراتلا  داكي 
وأ هنیعب  قرع  اھب  صتخي  الو  ناكملاو  نامزلا 
اذھ ءارو  نم  انصرح  دقو   . ةراضح نود  ةراضح 
ارھظم هرابتعاب  لحنلا  ةیمھأ  دیكأت  ىلع  ضرعلا 
خيراتلا يف  لمشأو  معأ  لعف  رھاظم  نم  ایئزج 

. ةثارولا لعف  وھ 
باستكا لعف  اھب  ينعنو   ، ةثارولا تناك  اذإو 

لقن رھاظم  لك  لمشت   ، نیضاملا نع  ثوروملا 
رمألا قلعتأ  ءاوس   ، خيراتلا يف  تاثوروملا  لاقتناو 

ةیھفشلا قرطلاب  لایجألا  ربع  يئاقلتلا  اھلاقتناب 
رصع يف  ىرج  امك  عاو  مظنم  لقنب  وأ   ، ةیعامسلا
رصنع نإف   ، ةباتكلا هیف  تمدختساو   ، نيودتلا

مث لقانلا  لبق  نم  تاثوروملا  يف  فرصتلا 
بورضل ةریخألا  هذھ  ضرعت  ضرتفي  مدختسملا 

ریغ فيرحتلا  نیب  حوارتي  يذلا  ریغتلا  نم  ةفلتخم 
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كلت وأ  ةجحلا  هذھب  دمتعملا  هيوشتلاو  دوصقملا 
ليوأتلا نیبو   ، ةضقانتملا وأ  ةنيابتملا  ججحلا  نم 

طورش قفو  ریسفتلاو  مھفلا  ةدارإ  نع  مجانلا 
اذھو  . ةضرتفم تاریثأتل  ةضرعم   ، ریغتلا ةمئاد 
صوصن لاجم  ىلع  رصتقي  مل  رییغتلا  نم  برضلا 
تالاجم يف  ةرھاظلا  تفرع  لب   ، اھدحو بدألا 
ةینيدلا صو  ـ صنلا لثم  ةیساسح  رثكأ  ىرخأ 
نيودت ةرھاظو  ـخ،  سنلا ةرھاظ  تفرع  يتلا 

فحصملا [339] .
ةینفلا فراعملا  لقنل  تجھتنا  يتلا  قرطلا  نمو 
هتیمست ىلع  حلطصا  ام  رخآ  ىلإ  لیج  نم 

ىلإ قحاللا  دمعي  نأ  يھو   ، ةیبدألا ةقرسلاب 
دق امم  هصن  لمع  يف  قباسلا  صن  ىلع  دامتعالا 
ال ام  وھو   ، هتارابع وأ  هیناعم  ىلع  اوطس  ودبي 

قبسي نيرصاعتم  نيرعاش  نیب  ثدحي  نأ  دعبي 
نأ ریغ   ، يناثلا هریعتسیف  لوق  ىلإ  امھدحأ 
قلعتي امیف  ةغلاب  ةدئاف  تاذ  ىقبت  ةیبدألا  ةقرسلا 
ةفلتخملا لاكشألاو   ، ةددعتملا بناوجلا  مھفب 

ةینفلا ةثارولا  ةیلمع  اھتطساوب  زربت  يتلا 
. ةماع ةروصب  فراعملا  ةثاروو   ، ةیبدألاو

ثدحي يذلا  دیقعتلا  ىلإ  هبنتلا  نم  دب  الو 
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ةیلمع نم  ارصنع  ةیبدألا  ةقرسلا  نوك  ببسب 
ةثارولا ةقالع  رواحم  نم  امھم  اروحمو  ةینف 

، ةدعابتملاو ةبراقتملا  لایجألا  نیب  ةطبارلا 
بيدألا هفقي  يذلا  يقلتلا  فقوم  يف  ارصنعو 
لابلا لغشنم  دقانلا  ىرن  كلذل   ، ئراقلاو دقانلاو 
ةقالع ديدحت  يف  ةینفلا ..«  ةرھاظلا  هذھ  ریثأتب 
ةیلمع تراصو   ، قباسلا ىنعملاب  ثداحلا  ىنعملا 

ناسحتسا ىلع  ةمئاق  ةبراقملا  هذھب  يقلتلا 
وأ هب  ىذ  ـ تحم وأ  عدتبم  وھ  ثیح  نم  ىنعملا 

ةفیظوف  . داعم وأ  كرتشم  وأ  قوبسم  وأ  سبتقم 
ارحو اقلطم  اریبعت  دعت  مل  راطإلا  اذھ  يف  رعشلا 

ناطبتسا دنع  تفقوت  امنإو  ةبرجتلا  نع  ایئاقلتو 
[340] «. هئارثإو هدیج  ءافصتسا  دصق  ميدقلا  رعشلا 
متت يتلا  ةضرتفملا  تایفیكلا  ءامدقلا  ددح  دقو 
نیفنص ىلإ  اھوفنصو  ةقرسلا  اھلالخ  نم 
ةقرسلاو  ، ةدومحملا ةقرسلا  نیسیئر :
تاقرسلا عیكو  نبا  صخل  دقو   ، ةمومذملا

يھ [341] : هجوأ  ةرشع  يف  ةدومحملا 
يف ليوطلا  ظفللا  ءافیتسا                                  -1

. لیلقلا زجوملا 
نیصرلا ىلإ  لذرلا  ظفللا  لقن                                   -2
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. لزجلا
هانعم نود  هانبم  حبق  ام  لقن                                   -3

. هانعمو هانبم  نسح  ام  ىلإ 
ءانث سكعلاب  ریصي  ام  سكع                                   -4

. ءاجھ ناك  نأ  دعب 
ىنعم نم  ىنعم  جارختسا                                   -5

. هیلإ هب  دصق  ام  قراف  نإو  هیلع  ىذتحا 
امھظفل مالك  نم  مالك  دیلوت                                   -6

. قفتم امھانعمو  قرتفم 
يف تانسحتسم  ناعم  دیلوت                                   -7

. تافلتخم ظافلأ 
هنم ذوخأملا  ذخآلا  ةاواسم                                   -8
نإو  ، ماظن ىلع  ماظن  ديزي  ال  ىتح  مالكلا  يف 

. عبتا يناثلاو  عدتبا  هنأل   ، هب قحأ  لوألا  ناك 
قورسملا قراسلا  ةلثامم                                   -9

نم وھ  امم  ىنعملا  يف  هتدايزب  همالك  يف  هنم 
. همامت

ىلع قراسلا  ناحجر                              -10
هنع ذخأ  نم  ظفل  ىلع  ظفل  ةدايزب  هنم  قورسملا 
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. هتنطف ىلع  لدتو  هتقرس  بنذ  رفغت  هوجو 
يف اھصخلف  ةمومذملا  تاقرسلا  هوجو  امأ 

: يھ ماسقأ  ةرشع 
ليوطلا ىلإ  ریصقلا  ظفللا  لقن                                  -1

. ریثكلا
ىلإ لزجلا  نیصرلا  لقن                                   -2

. لذرلا فعضتسملا 
هانعمو هانبم  نسح  ام  لقن                                   -3

. هانعمو هانبم  حبق  ام  ىلإ 
ءاجھ سكعلاب  ریصي  ام  سكع                                   -4

. ءانث ناك  نأ  دعب 
هیفاوقو هنازوأ  تنسح  ام  لقن                                   -5

. ةيوار ناسل  ىلع  لقثو  حبق  ام  ىلإ 
ام همالك  نم  رعاشلا  فذح                                   -6

. همامت نم  وھ 
هنم ذوخأملا  مالك  ناحجر                                   -7

. هنم ذخآلا  مالك  ىلع 
ىلإ يفاوقلا  نم  بذعلا  لقن                                   -8

. يفاجلا هركتسملا 
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شیتفتلا يف  ریصي  ام  لقن                                   -9
. داسف وأ  ریصقت  ىلإ  داقتنالاو 

هانعمو وھ  ىعدملا  ظفللا  ذخأ                              -10
. اضيأ

ةقیقد ةیلمع   ، ءامدقلا روظنم  يف   ، ةقرسلاف
بسني اثدح  تسیلو  صنلل  ينفلا  ءانبلاب  لصتت 

ةیلوؤسملا ةلكشم  نأ  ریغ   ، ةفدصلا ىلإ 
 – يعامتجالا دیعصلا  ىلع  ولو  اھب –  روعشلاو 
ةیضق اریثم   ، ةیكلم ىلإ  صنلا  لوحي  ام  يھ 
يفو  . ریغلا مالك  ىلع  ءالیتسالا  ةیعورشم 

نأ ولو   ، ةیضقلا هذھ  ةدحب  زربت  ينفلا  لمعلا 
نیناوق اعضاو  اھیف  لخدت  نأ  ثدحي  مل  عمتجملا 

زرب ام  الإ  هیلع  وطسلا  تالواحم  نم  صنلا  ةيامحل 
. ةثيدحلا ةلودلا  مایق  عم 

اولبق ءامدقلا  نأ  ةفنآلا  طورشلا  نم  مھفن  انلعلو 
ىلإ يدؤت  نأ  طرشب  اھونسحتساو  ةقرسلا 
تناكأ ءاوس   ، ةیلامجلا صنلا  ةمیق  يف  ديزت  ةفاضإ 

امم  ، ىنعملا مأ  ظفللا  نسح  يف  ةدايزلا  هذھ 
رظنو ذخألا " نسح   " يركسعلا لالھ  وبأ  هامس 
ذخؤي نأ  يأ  رثنلاو  رعشلا  نیب  لخادتلا  ىلإ  هیف 
درویف رثن  نم  وأ   ، رثن يف  درویف  مظن  نم  ىنعم 
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شقاني مل  ریخألا  اذھ  نأ  حضاولاو  مظن [342]  يف 
هاري امم  نیمدقتملا  نع  هنوذخأي  امیف  نيرخأتملا 
ءامدقلا ةماع  دنع  فالخلا  عقو  امنإو   ، هب املسم 
ظفللا يف  عقي  روكذملا  ذخألا  نوك  ةشقانم  ىلع 

. ىنعملا يف  مأ 
نم يناجرجلا  نع  هدروأ  امب  قیشر  نبا  هون  دقو 
نم دعت  تسلو  : » هلوق يف  ةقرسلا  زییمت  ةقد 
زیمت ىتح   ، رعشلا داقن  نم  الو   ، مالكلا ةذباھج 

، هلزانمو هبترب  املع  طیحتو   ، هماسقأو هفانصأ  نیب 
ةراغإلا نیبو  بضغلاو  قرسلا  نیب  لصفتف 
قرفتو  ، ةظحالملا نم  ماملإلا  فرعتو   ، سالتخالاو

هیف ةقرسلا  ءاعدا  زوجي  ال  يذلا  كرتشملا  نیب 
، رخآلا نم  هب  قحأ  دحاو  سیل  يذلا  لذتبملاو 

هابتحاو هكلمف  يدتبملا  هزاح  يذلا  صتخملا  نیبو 
. [343]  « هعطتقاف قباسلا 

طابترا ىلإ  ریشي  ام  فنآلا  يناجرجلا  مالك  يفو 
يناعم نأ  ذإ   ، كلملا موھفمب  ةقرسلا  موھفم 

اذھ يف  ضرتفت  سالتخالاو  ةراغإلاو  بضغلا 
بوضغملاو هیلع  راغملا  طابترا  قایسلا 

دكؤت نیح  يف   ، هكلامو هبحاصب  سلتخملاو 
فرصت قح  عاطتقالاو  كلملاو  ةزایحلا  يناعم 
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امنیب  ، هریغ نع  كلذ  عانتماو   ، هصنب صنلا  بحاص 
لعجي افقوم  لذتبملاو  كرتشملا  ىنعم  فقي 

هیف فرصتلا  قح  ءاعدا  دحأل  زوجي  ال  اردق  امھنم 
نم ةقرسلا  نوك  زربي  قایسلا  اذھو   . هاوس نود 
ثارتلا موھفم  روھظل  تأیھ  يتلا  تاموھفملا 

. ثرإلاو ثوروملا  موھفم  نع  فلتخي  يذلا 
ةیبدألا ةقرسلا  ىلإ  يبدألا  دقنلا  رظن  دقو 
يدقنلا جھنملا  روطت  تامالع  نم  ةمالع  اھفصوب 

ضرع يف  مھرارمتساو   ، ىمادقلا داقنلا  دنع 
دقنلا اذھ  راطإ  تناك  يتلا  ةميدقلا  ةیلاكشإلا 

اذھ يفو   ، ثدحملاو ميدقلا  ةیلاكشإ  يھو 
تاسبالملاو فورظلا  ةشقانم  تراس  هاجتالا 

تجوتو ةروكذملا  لوحتلا  ةیلمعب  تطاحأ  يتلا 
مامت يبأ  راصنأ  نیب  ةيدقنلا  ةموصخلا  لوصحب 
فنعلا اھعبط  ةموصخ  يھو  يرتحبلا  راصنأو 

نم عيدبلل  بصعتلا  رعاشم  اھتذغو   ، حيرجتلاو
بصعتلا وأ  ديدجتلا  عورشم  ناونع  ناك  دقو  ةھج 

ءافولا رارمتسا  ناونع  ناك  يذلا  رعشلا  دومعل 
تحبصأف  ، هدیلقتب مازتلالاو  ميدقلا  قوذلل 

ةلاصأ مادعنا  ىلع  الیلدو   ، نعطلل احالس  ةقرسلا 
همعز يذلا  ديدجتلا  ةلوقم  در  ةلواحمو   . بھذملا
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هراصنأ [344] .
رھاظملا نیب  زییمتلا  ةرورض  ىلإ  رودنم  هبن  دقو 

ناونع تحت  برعلا  داقنلا  هعضو  امل  ةفلتخملا 
 : يھو ةموصخلا  اذھ  يف  ةقرسلا 

بتاكلا وأ  رعاشلا  يتأي  نأ  وھو  ءاحیتسالا : - 1
بتك امیف  هتاعلاطم  اھیعدتست  ةديدج  ناعمب 

. ریغلا
بتاكلا وأ  رعاشلا  ذخأي  نأك  لكایھلا : ةراعتسا  - 2

وأ ةیبعش  ةروطسأ  نع  هتصق  وأ  هتدیصق  عوضوم 
ىتح لكیھلا  اذھ  يف  ةایحلا  ثفنيو  يخيرات  ربخ 

. مدعلا نم  هقلخي  داكیل 
بھذمب بتاك  وأ  ـر  عاش ذخأي  نأ  ـو  هو رثأتلا : - 3

رثأتلا اذھ  نوكي  دقو   ، بولسألا وأ  ـن  فلا يف  هریغ 
دقنلا امنإو   ، يعو ریغ  نع  يرجي  دق  امك   ، اذملتت

. هنع فشكي  يذلا  وھ 
الإ مویلا  قلطت  هذھو ال  تاقرسلا  كانھ  اریخأو  - 4
اھصنب اھلاحتناو  ةلیصأ  راكفأ  وأ  لمج  ذخأ  ىلع 

اھذخأم [345] . ىلإ  ةراشإلا  نود 
اذھ ةموصخلا  روظنم  يف  نكت  مل  ةقرسلاف 
ملاعم نم  املعم  تناك  ام  ردقب  افرص  اینف  اسایقم 
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نم ديدجلا  لیجلا  قوذ  وھ  نوكتي  قوذ  نیب  عزانتلا 
، يسابعلا ندمتلا  رامث  اوفطق  نيذلا  رصعلا  لھأ 

ةفلاسلا لایجألا  دیلاقت  هتخسر  ميدق  قوذ  نیبو 
ءایفوأ نیعفادم  ديدجلا  لیجلا  يف  تدجو  يتلا 

يف نأ  نودقتعي  لب  اھرییغتل  ةرورض  نوري  ال   ، اھل
. رعشلا يف  يوسلا  جھنلا  نع  افارحنا  رییغتلا  اذھ 

صا ــ ـتـن لا
صاخلا ثحبملا  اذھ  دقع  نم  ةياغلا  تسیل 

يف ةدودحم  ةیلمع  هرابتعاب  هیلإ  رظنلا  صانتلاب 
ماظن نمض  ةصاخلا  اھتيوھ  اھلو   ، نامزلاو ناكملا 

وھ رابتعالا  اذھو   . اھنیعب ةفاقث  ىلإ  يمتني  ةفرعم 
فيرعت ميدقتل  انمامتھا  لوأ  يلون  ال  انلعج  يذلا 

ام ردقب   ، هتایلآ وأ  صانتلا  دودح  طبضي  يئارجإ 
ةیلمعلا هذھ  ةقالع  وحن  انتيانع  ةصالخ  هجون 
ةفلتخملا ةیفرعملا  تایلمعلاو  ثارتلا  موھفمب 
قلطنملا اذھ  نمو   . هنيوكت يف  مھاست  يتلا 

راطإلل ةمزالم  ةیصاخ  هرابتعاب  صانتلا  ىلإ  انرظن 
يف هانددح  يذلا  وھو  موھفملا  مكحي  يذلا 
ةباتكلا ةیلمع  هنأب  لصفلا  اذھ  نم  ىلوألا  ةرقفلا 

موھفملا [346] . عنص  ةرابع : اھفدارت  يتلا  ةءارقلاو 
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جاودزالا اذھ  صانتلا  ىلإ  انھابتنا  تفل  دقو 
دنع هدقانو   ، ثيدحلا رعشلا  ئراق  ىلع  ضورفملا 
امدنع احاحلإ  دشأ  ةقيرطب  مث   ، ةءارقلا ةرشابم 
ةینفلا رھاوظلا  ریسفتو  دصرب  رمألا  قلعتي 
يتلا رعشلا –  اذھ  ةغل  ىلع  فرعتلاو   ، ةيونعملاو

نأ جاودزالاب  دصقنو  يسیئرلا –  هعوضوم  يھ 
نیتیفلخ فالتئا  ىلإ  دقانلاو  ئراقلا  جاتحي 
ةميدق امھادحإ  نیتمزالتم  نیتفاقثو  نیتیفرعم 

كف لجأ  نم  ةضھنلا  رصع  ىلإ  يمتنت  ىرخألاو 
نم فلأتي  ریخألا  اذھ  نأل  ثيدحلا  صنلا  ةرفش 
عم ضقانتتو  لخادتتو  رواجتت  ةميدق  رصانع  ةلمج 

ةديدجلا رصانعلا  نم  اھل  ةمزالمو  ةيزاوم  ةلمج 
وأ ایلك  مدقتسم  لاجم  ىلإ  اھضعب  يمتني  يتلا 

. ةثيدحلا ةیبرغلا  ةفاقثلا  نم  ایئزج 
نأ نكمي  ام  ةميدقلا  ةیفرعملا  ةیفلخلا  مضتو 

ةیعادبإلا ةیلمعلا  ىلإو   ، رعاشلا ىلإ  هبسنن 
ىلإ ةداع  بسني  امو   ، ةباتكلاب اھطبر  نكمي  يتلا 

ام وھو  رعشلاب  ملاعلاو  قوذتملا  دقانلا  وأ   ، ئراقلا
ناتروكذملا ناتیلمعلا  تناك  املو   ، ةءارقلاب طبتري 

ثيدحلا صنلا  لخادت  نإف   ، ميدقلا ىلإ  نایمتنت 
ةءارقلاو ةباتكلا  هلاجم  نوكیس  ميدقلا  صنلا  عم 
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ةفاقثلا ریثأت  ىلإ  يضفیس  يذلا  رمألا   ، هرودب
ةیبدألا ةفاقثلا  ةروص  ىلع  ةثيدحلا  ةیبدألا 

. سكعلا ضرتفم  وھ  امك   ، ةميدقلا
صانتلا ةرھاظ  نأ  وھ  كلذ  يف  ببسلا  لعلو 

 »… ریعن نأ  هب  مامتھالا  يوذ  فرع  يف  ينعت 
يتیلمع يف  ةیفرعملا  ةیفلخلل  مامتھالا  ىصقأ 
ةركاذلا نأ  اذھ  ىنعمو   ، هیقلت وأ  باطخلا  جاتنإ 

ال اھنكلو   ، اعم نیتیلمعلا  يف  ریبك  رودب  موقت 
يف اھلك  ةقباسلا  براجتلاو  ثادحألا  يعدتست 
زاربإو  ، اھمیظنتو اھءانب  دیعت  امنإو   ، عباتتو مكارت 

ةيدصقمل اعبت  ىرخأ  ءافخإو  اھنم  رصانعلا  ضعب 
. [347] « يقلتملاو جتنملا 

يذلا دیقعتلا  ىدم  نع  انل  فشكي  عضولا  اذھو 
يف انرصتقا  ام  اذإ  ثارتلا  موھفم  ديدحتب  طبتري 
لوانتي يذلا  يرظنلا  شاقنلا  ةدام  ىلع  هتجلاعم 

هذھ  ، ةثارولاو ثرإلاو  ثوروملاو  ثارتلا  ظافلأ 
نم ةديدع  ىرخأ  ظافلأ  ىلع  لیحت  اھسفن  ظافلألا 
سیل ام  وھو   ، اھیناعم يف  اھعم  كرتشت  نأ  اھنأش 

نم لمج  ىلإ  دوعن  نأ  يرحلا  نم  ذإ   ، هتاذب فاك 
ةینفلاو ةیعامتجالا  رھاوظلا  نمو  تاموھفملا 

، ةدحاولا ةفاقثلاو  دحاولا  رصعلا  خيرات  زواجتت  يتلا 
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نمض ةشياعتملا  تافاقثلل  كرتشملا  خيراتلا  ىلإ 
. هثيدحو هميدق  مالسإلا  ملاع 

نأ ىلإ  ىمادقلا  برعلا  رعشلا  داقن  ضعب  هبتنا 
يذلا امنإو   ، تیبلاو ةدیصقلا  نع  ثدحتت  مل  برعلا 

نم عاونألا  هذھ  ىلع  ةلالدلل  همادختسا  تفلأ 
دارفألا نیب  اھلوادت  ضرتفملا  ةيرعشلا  صوصنلا 

ام ىفخي  الو   ،  [348] " رعشلا  " ةملك وھ  لئابقلاو 
روصت نأ  نیبي  ماع  لولدم  نم  ةظفللا  هذھ  يف 
ةیلمعل عضخي  نكي  مل  يرعشلا  لوقلل  برعلا 
ةدحولا اھنم  فلأتت  يتلا  رصانعلل  فینصتو  صحف 
رضاحلا انرصع  يف  اھیلع  قلطن  يتلا  ةلوادتملا 
ةلالدلل لمعتسن  وأ   ، ير ـ عشلا صنلا "  " مسا

ملف  ،" ةدیصقلا  " وھ ةیصوصخ  رثكأ  امسا  اھیلع 
ةیلوقلا ةدحولا  كلت  نییعت  ىلإ  مھمامتھا  فرصني 
ةيرظن ادودحو  ةصوصخم  ةيوھ  اھحنمو   ، ةینفلا

. ةفورعم
نمضتي رعشلا "  " نع ثيدحلا  نم  عونلا  اذھو 

ةيورم صوصن  هماوق  يلك  نایك  هنأ  ىلإ  حیملتلا 
ةیعامجلا ةركاذلا  ةروص  اھلالخ  نم  ثعبنت 

اھتيادب خيرا  تـ فر  ـ عي الو  رثكأ  وأ  ةدحاو  ةعامجل 
صوصنلا نم  ةلمج  وأ  صن  اھیلإ  فاضي  دقو   ، ةقدب
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ىدأ لماعلا  اذھو   ، تاظحللا نم  ةظحل  ةيأ  يف 
يلھاجلا رعشلا  ةیلوأ  لوح  ليوط  شاقن  حتف  ىلإ 

رعشلا نم  ىلوألا  ةلحرملا  هرابتعاب   ،  [349]

ةجیتن ىلإ  لصوتي  مل  يذلا  شاقنلا  وھو   ، يبرعلا
مسر ةداعإ  ىلع  دعاست  نأ  اھنأش  نم  ةمساح 
هذھ هنع  تروطت  يذلا  لوألا  يرعشلا  صنلا  ةروص 
ىلإ ةاور  اھبسن  نأ  دعب  انیلإ  تلصو  يتلا  صوصنلا 

. نیضرتفم وأ  نییقیقح  نیلئاق 
صوصنلا ةلقب  انل  رقأ  امبر  شاقنلا  اذھ  نإ  لب 

رصعلا ىلإ  ةماع  ةروصب  اھبسنن  نأ  نكمي  يتلا 
هذھ نم  يلصأ  وھ  امب  مزجلا  نود  نم  يلھاجلا 
عوضوم اذھو   . الوحنم نوكي  نأ  نكمي  امو  صوصنلا 
لادجلا ةقيرط  نكت  مل  ءامدقلا  نكل   ، ميدق شاقن 
يذلا يرذجلا  عونلا  نم  مھدنع  هعوضوم  يف 
ةرھاظلا نإ  لب   ، هتاذ رعشلا  اذھ  دوجو  يف  ككشي 

ىلع اوديزي  مل  مھنأل  مھدنع  ةفلتخم  تناك 
لاح يف  هراكنتساو   ، ةاورلا كولس  ىلإ  هابتنالا 

. مھل هتوبث 
اھب ينعنو   ، صوصنلا هذھ  يف  مھملا  نكل 
ضعبلا هبشي  اھضعب ال  نأ  وھ   ، ةریھشلا تاقلعملا 
ةرفانتم تسیل  اھیناعم  نأ  ریغ   ، امات اھبش  رخآلا 
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نم ائیش  اھتایط  نیب  لمحت  يھف   ، ةضقانتم وأ 
مسر ىلع  هب  ناعتسي  نأ  نكمي  يذلا  زیمتلا 
عیمجب تمت  ال  يتلا  يرعشلا  لوقلا  دیلاقت  ةروص 

نم رثكأ  برتقت  لب   ، مالسإلا ةینھذ  ىلإ  اھتالص 
نأ ولو   ، ةلوقعم ةروصب  يلھاجلا  ناسنإلا  ةینھذ 

اھئامتنا ءافتناب  مزجي  نأ  نكمي  ال  عضولا  اذھ 
نوكتف  ، ةقحاللا لحارملا  ىدحإ  ىلإ  يفختملا 

وھ امك  رخأتم  رصع  ةاور  نم  ةسوسدم  كلذب 
. الثم يومألا  رصعلل  ةبسنلاب  نأشلا 

نیبو لحنلا  نیب  طبارتلا  قباسلا  ضرعلا  رھظيو 
هیلع هیبنتلا  دون  يذلا  صانتلا  نأ  ریغ   ، صانتلا
كانھ وأ  انھ  أشنت  يتلا  ةقالعلا  هذھ  يف  نمكي 
يتلا ةلماشلا  ةروریسلا  هذھ  نمض  صوصنلا  نیب 

، رعشلا نع  مھثيدحب  اھیلإ  نوریشي  برعلا  ناك 
ائیش مھروصتم  يف  ىحضأ  يذلا  رعشلا  اذھ 

يوضعلا نایكلا  ةروص  ىلإ  برقأ  وھف   ، ادحاو ایلك 
ناكملا قرتخيو   ، نامزلا قرتخي  يذلا  طبارتملا 
ةمألل يرعشلا  ریمضلا  ىلإ  رعاشلا  درفلا  زواجتيو 

اذھ نع  فشكت  ظافلأ  لالخ  نم  هب  حرصي  يذلا 
، قوذلا ظافلأ  لثم   ، هئوبخم نم  كلذ  وأ  ءزجلا 
يف ظافلأ  يھو   ، ةیفاقلاو نزولاو   ، ىنعملاو

372 www.jadidpdf.com



ذختي يذلا  يعجرملا  كرتشملا  ةفص  اھنطاب 
. يرعشلا نيوكت  راسم  يف  مكحتلل  اسایقم 

اذھ راسم  عبتت  انیلع  بعصلا  نم  سیلو 
، ةیعامتجالا ةینبلاب  طبترملا  يعجرملا  كرتشملا 

ءالولا نم  لعجي  يذلا  يلبقلا  عمتجملا  ةینب  يأ 
هل نایك  ىلإ  ءامتنالا  نع  ربعملا  سیئرلا  لعفلا 
ةیلمع وھ  ءالولاو   ، هتفرعمو [350]  هدودحو  هزومر 
ابيرغ سیلف   . يدرفلا يف  يعامجلا  میكحتل  ةیلك 
هبحاص نأ  ریغ   ، هلئاق ىلإ  بسني  صنلا  دجن  نأ 
مكحي امنإو   ، هیناعم مظن  يف  ةيرحلا  قلطم  سیل 
يعجرم ملس  ىلع  ادامتعا  يناعملا  كلت  ىلع 
هیعماس وأ  هئراقل  اكلم  صنلا  نم  لعجي   ، ينمض

ءالو ببسب   ، مھیلع هلئاق  هب  جرخي  نأ  لبق  ىتح 
اذھ يفخيو  لب   ، رعشلا نم  هموق  فولأمل  رعاشلا 

طبترملا  ، لوألا ماقملا  يف  يرعشلا  كرتشملا 
صاخلا ةقطنمب  لقتسملا  يروطسألا  هیعو  ةینبب 

. [351]

ةیفخلا ةباقرلل  ةیلبقلا  ةباجتسالا  هذھو 
جاتنإ تاءارجإ  نأب  يحوت   ، صنلا ىلع  ةقبسملا 
لاعفأ يھ  هثيروتف   ، همییقتو  ، هلوادتو  ، صنلا
العف ةيرعشلا  ةیلمعلا  نم  لعجت  ةیلآ  ةیعامتجا 
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لمكتسي نأ  نكمي  اذھلو   ، لامتكالا نع  ثحبي 
ةدايزلا ةطساوب  صنلا  ليدعتب  ةقحال  لحارم  يف 
لمكتسي نأ  نكمي  امك   ، لادبتسالا وأ  فذحلا  وأ 

ریغتل عضخي  نیح   ، دعبت وأ  برقت  لحارم  يف 
ةھجل هلامج  رصانع  باعیتساو  صنلا  مھف  ةقيرط 
تانوكم ضعبب  عامتسالا  يف  ناصقنلا  وأ  ةدايزلا 

ـر صانع قوذت  مدع  وأ  قوذت  يأ   ، هتوال ـ حو هلامج 
عم لعافتلا  ةیلمع  يف  ةمدقم  وأ  ةد  ـ عبم تناك 

. هقوذتو صنلا 
ةرظن ةميدقلا  ةرھاظلا  هذھ  ىلإ  انرظن  ام  اذإو 
يتلا نيرصاعملا  برعلا  ىدل  اھتریظن  نیبو  اھنیب 
ئراقلا طیحملاب  يرعشلا  صنلا  ةقالع  مكحت 

رصع يف  اوأجل  برعلا  نأ  انكردأ  ماعلا  قوذلاو 
ىنعملا نأ  ذإ   ، سوكعم روصت  ىلإ  ةضھنلا 

وھ رمضم  ىلع  موقي  دعي  مل  ديدجلا  يرعشلا 
ام ردقب   ، مدختسملا كرتشملل  ءالولا  هرا  ـ بتعا

دوھعملا كرتشملا  نیب  لصفلا  ىلإ  حمطي  حبصأ 
رضاحلا لادبتسا  ضرغب   ، بیغملا كرتشملاو 
رواحت ةیلمع  يھو  يسنملا  يضاملاب  دئاسلا 

الو ناقباطتي  ال  نيذللا  نییثارتلا  نیصنلا  نیب 
لادبتسالا ربع  متي  امھیھامت  نإ  لب   ، نارواجتي
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ةباتكلا لضفب  حبصیس  ام  لخاد  امھنیب  يرورضلا 
. [352] " ديدجلا صنلا  "

تاذ ةيوضھنلا  ةینفلا  ةرھاظلا  هذھ  تروطت  دقو 
رعشلا روھظ  عم  يخيراتلاو  يعامتجالا  نيدعبلا 

اذھل تدھم  يتلا  تاصاھرإلاو   ، رثنلا ةدیصقو   ، رحلا
الثمم  ، يلجتلا يف  رمتسا  نزولا  نأ  ذإ   ، روھظلا
روضحلا اذھ  نأ  ریغ   ، ثدحملا يف  ميدقلا  روضح 

عقاو يف  يھ  ةلیعفتلا  ةدیصق  نأل  افلتخم  ىحضأ 
ىلإ تدأ  اھنأل   ، رحبلا ئزجت  درجم  نم  رثكأ  رمألا 

يرعشلا كولسلا  ريرحت  ىلإو  تالیعفتلا  لخادت 
ىلع ىتح  ترثأ  ةقيرطب  يقیسوملا  هبناج  يف 

. يناعملا ءانب 

يعولا لمح  دقف   ، يدقنلا صنلا [353]  امأ 
نيذھ فصو  ةمھمب  علطضا  يذلا  يرظنلا 
صنلاب امھنم  صاخلا   ، ریغتلا نم  نیطمنلا 
الثمم  ، رحلا رعشلاب  طبترملا  كلذو  يئایحإلا 
لاصفنالا ىلإ  برقأ  ىحضأ  امنإو  ءالولاب 

يذلا  ، نمیھملا رمضملا  يعولا  نع  خالسنالاو 
يف نامرحلاو  عمقلا  ریثأت  مكارتب  هلیثمت  نكمي 

اھریبعتو  ، ةيداصتقالا ةیعامتجالا  ةینبلا 
رصنعلا بییغت  يف  لثمت  يذلا  يسایسلا 
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. دقعلاو لحلا  حرسم  نم  يلحملا 
ىلإ ىرخأ  ةھج  نم  ىعس  يدقنلا  صنلا  نأ  ریغ 
ةلحر وأ   ، ميدقلا يف  ثدحملا  روضح  نع  فشكلا 

نم  ، ثارتلا ربع  يضاملا  وحن  رصاعملا  نھذلا 
رھاظملاو  ، ديدجتلا تارربم  نع  ثحبلا  لالخ 

دقو  ، ةميدقلا صوصنلا  يف  هاعسمل  ةديؤملا 
ميدقلا صنلا  يف  يئایحإلا  يبرعلا  دقنلا  لخدت 

، هلقثي امم  اففخم  ئراقلا  ىلإ  هميدقت  ةھج  نم 
ىلإ ةيدؤملا  كلاسملا  ریسیتو  هضومغ  كفب 
كلذب فتكي  مل  يئایحإلا  دقنلا  نكل   ، هلوادت ةحاتإ 
يتلا نیماضملا  ميدقلا  صنلا  نیمضت  لواح  لب 

فالتخالا ىلإ  يمارلا  هاعسم  يف  اھیلإ  جاتحي 
هجتي اھضعب  ةسكاعتم  قرط  حتف  مت  اذھبو   ، هنع

نم هجوتي  رخآلا  ضعبلاو  ميدقلا  وحن  ثيدحلا  نم 
بیغي نأ  يغبني  ام ال  نأ  ریغ   ، ثدحملا وحن  ميدقلا 
ناسنإلا عنص  نم  كلتو  هذھ  نأ  وھ  سرادلا  نع 

. هداھتجاو هروصتو  ثيدحلا 
اعافد لادجلا  ىلإ  هثراو  ثوروملا  صنلا  عفد  دقل 

يسفنلا للحملا  ناك  اذإو   ، هب هتقالع  نع 
لوألا ماقملا  يف  متھي  يوضھنلا  كولسلل 

نع ثحبلا  يف  لثمتملا  لماعلا  نع  فشكلاب 
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ةھجاوم يف  يبرعلا  ناسنإلا  ةقث  معدي  دنس 
صخي امیف  انینعي  يذلا  لاؤسلا  نإف   ، ىوقألا رخآلا 

نم وھ  ثراولا  ناك  اذإ  امع  انلاؤس  وھ  ةقالعلا  كلت 
وھ سكعلا  نأ  مأ  هیلع  نمیھيو  ثوروملاب  فرصتي 

. لصحي ام 
جاردإ يضتقي  لاؤسلا  اذھ  نع  باوجلا  نأ  دب  الو 

وھ يذلا  ماعلا  اھقایس  نمض  ةیضقلا  هذھ 
ةضھنلا ةیلمع  نإ  لوقلا  نكمي  اذھ  يفو   ، ةضھنلا
دمحم هیلع  فرشي  يزكرم  عورشمب  تأدب  يتلا 

، هتارمث نم  دیفتسيو  هل  ططخيو  اشاب  يلع 
ةسسؤم  " ىلإ لوحتتل  فیني  وأ  نرق  دعب  تلقتنا 

ددعتو  ، اھیلع نوفرشملا  ددعت  يتلا  ةضھنلا "
نأ امك   ، اھمییقت نولوتي  نيذلاو  اھل  نوططخملا 
ىوس متت  مل  اھرامثتساو  اھنم  ةدافتسالا 

تاباسحل اھعوضخ  عم   ، ةيرطقو ةيدرف  ةقيرطب 
عطتست مل  ةیجولويديإ  وأ  ةيرطق  تارابتعاو  ةیئزج 
ماجسنالا نم  ىندألا  دحلا  ىلع  ةظفاحملا  امود 

ریغو ةیعاولا  اھجمارب  نیب  قیسنتلاو  يلخادلا 
. ةیعاولا

ديدجتلاو دیلقتلا 
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ميدقلا يبرعلا  رعشلا  مجرتي  نأ  نم  سأب  يأو  " 
؟" [354] ةثيدحلا ةیبرعلا  ةغللا  ىلإ 

ةغیلب ةفاثكب  نیسح  هط  حتتفا  لاؤسلا  اذھب 
حرطت يتلا  ةثيدحلا  ةیلاكشإلا  نع  ریبعتلا  دوھج 

، ثدحملاو ميدقلا  نیب  ةقالعلا  ةلأسم  اھنمض 
ةفرعم طورش  همكحت  ميدق  صن  نیب  ةقالعلا  يھو 
هملاعو ميدقلا  صنلا  نیبو  اھنیب  فالتخالا  لصي 
أشنت نأ  هعم  رسعي  يذلا  دحلا  ىلإ  يفرعملا 
ىلإ ءوجللا  نودب  میلس  لصاوت  ةقالع  امھنیب 
اھنع ربع  يتلا  ةطیسولا  تاودألا  نم  ةموظنم 
روحم اھرادم  يتلا  ةقالعلا  هذھ   ، ةمجرتلا ةملكب 

ديدجتلا [355] . دیلقتلا / 
برضلا اذھ  ةرورض  نأ  نیسح  هط  ظحال  دقو 

هفرع يذلا  روطتلاب  طبترت  ةمجرتلا  نم  صوصخملا 
ميدقلا بدألا  صنب  اھطابترا  نم  رثكأ  ديدجلا  لیجلا 

هیلع ظحال  يذلا  روكذملا  لیجلا  نأ  كلذ   ، هسفن
ام مشجت  ىلع  ردقي  دعي  مل  لاجعتسالا 
هقوذت [356] ، هیلع  قشي  وأ  همھف  هیلع  يصعتسي 

روطتلا رھظم  تذخأ  ةیبرعلا  ةایحلا  ةثادحف 
الصتم هل  ادب  روطتلا  اذھ  نأ  ریغ   ، عراستملا
دعبلا ادیعب  ةيداملا [357] ،  هعفاودو  عقاولا  تاجاحب 

378 www.jadidpdf.com



ةایحلا ديدجت  وھو   ، سوسحملا ديدجتلا  نع  هلك 
نیفقثملا يفعي  ال  هارت  ببسلا  اذھلو   ، ةیلقعلا
مھروصق ىلإ  دوعت  يتلا  ةیلوؤسملا  نم  ءابدألاو 
ةميدقلا ةیبرعلا  مھتفاقث  نأ  كلذ   ، جودزملا

يتلا ةثيدحلا  تافاقثلاب  مھملعو   ، ةدودحم
نأ ابيرغ  سیلف   ، اضيأ [358]  دودحم  اھنورصاعي 
مھنم هتفرعم  يقتسي  يذلا  ديدجلا  لیجلا  دعتبي 
هلھج خسر  نأ  دعب   ، اعم ثدحملاو  ميدقلا  نع 

. امھب
نم ةداھش  يھو   ، ةنياعملا هذھ  انل  فشكتو 
داحلا ساسحإلا  اذھ  نع   ، يدقنلا لقحلا  لخاد 

اعم ديدجلاو  ميدقلا  ةفرعم  نع  جودزملا  روصقلاب 
نمضتي ام  وھو  ةثيدحلا  ةیبرعلا  ةفرعملا  يف 

، ئراقلا دنع  ةءارقلا  صلقت  ىلإ  ةینمض  ةراشإ 
بایغ ىلإ  ىضفأ  امم   ، دقانلاو بيدألا  دنعو 
بدألا ئراق  دادعإب  ةلیفكلا  ةيرورضلا  تاودألا 
فیكتلاو  ، ميدقلا باعیتسا  يتمھمب  عالطضالل 

نم للق  يذلا  رمألا   ، دحاو تقو  يف  ثيدحلا  عم 
ايوضع اطابترا  طبترت  يتلا  ةباتكلا  راھدزا  ضرف 

. ةءارقلاب ایلدجو 
يذلا عقاولا  دنع  نیسح  هط  ةنياعم  فقوتت  الو 
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ةضھنلا تايادب  ىلإ  اھادعتت  امنإو   ، هشياع
مل يواطھطلا  لثم  ازراب  الجر  نأ  ظحال  ذإ   ، اھسفن

ةثيدحلا ةراضحلا  رھاظم  نم  هآر  ام  مھف  نسحي 
روعشلا اذھب  رعشیل  أیھم  نكي  مل  هنأل   ، برغلا يف 

ناك يذلا  لیقثلا  مخضلا  ثارتلا  نأل  قیقدلا  يوقلا 
 – رخأتلا دھع  يف  يأ  يضاملا –  يف  هاقلت  دق 
ءادأ نیبو  هنیب  الاح   ، يعمقلا يسایسلا  عقاولاو 

هب [359] مایقلا  هنم  ارظتنم  ناك  يذلا  رودلا  اذھ 
صوقنملا وأ  ءيسلا  مھفلا  مكارت  ىدأ  دقو 
ةثيدحلا ةراضحلا  نع  طولغم  روصت  ىلإ  ئراقلاب 

، هنم رفنتو  ميدقلا  ركنت  اھنأب  ئطاخ  داقتعاو 
ةقالعلا ءافتناب  مھولا  مكلذ  رشنف   ، هنع فرصتو 

ميدقلا [360] . نیبو  اھنیب 
ىلع ثيدحلا  يبرعلا  دقانلا  دنع  صرحلا  ئبنيو 
ةلاح ىلإ  هنطفت  ىلع  تانياعملا  هذھ  ءارجإ 

ثيدحلا يبرعلا  لقعلا  ترتعا  يتلا  روصقلا 
ةءارقلا نم  عونلا  اذھ  لثم  فرعي  هتلعجو 
ةیفارخلا ةرظنلا  اھیلع  تنمیھ  يتلا  ةشوشملا 

اھیلع ينب  امو   ، ميدقلا يبرعلا  ثارتلا  صوصن  ىلإ 
ةدیصقلا نإ  ةلئاقلا :  ةملسملا  كلتك  جئاتن  نم 

نزو ـ لا ةد  ـ حو ریغ  اھل  ةدحو  ال  ةك  ـ كفم ةميدقلا 
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ةملسملا هذھف   ، ىنعملا [361]  نود  ةیفاقلاو 
ةینب مییقت  ىلع  ةیلكشلا  ةیحانلا  نم  تضھن 
ىلإ اھراقتفا  فشتكتل  ةميدقلا  ةدیصقلا 

امھضرتفي نیتللا  ةيوضعلاو  ةیعوضوملا  نیتدحولا 
يدقنلا ثارتلا  نم  ثيدحلا  يبرعلا  دقانلا  ءورقم 

. ثيدحلا يبوروألا 
هط ررقي  روصقلا  نم  برضلا  اذھل  هریسفت  يفو 

نیثدحملا نیفقثملا  ةصاخ  نأ ..."  نیسح 
مھنأل اقرفتم  يبرعلا  رعشلا  نوفرعي  مھتماعو 
نولھجي ةیحانلا  هذھ  نم  مھو   ، اقرفتم هنوظفحي 

[362] " لاھجلا ءاضق  هیلع  نوضقيو  رعشلا  اذھ 
اذھ صحفتت  يتلا  ةیلكلا  ةرظنلا  ىلإ  راقتفالاف 
طیحت يتلا  هفورظو  هتانوكم  يصقتستو  رعشلا 
ةقیقح نم  دكأتلا  مدعو   ، اھیقلتو ةدیصقلا  ةباتكب 

، اھلالخ نم  ميدقلا  صنلا  انیلإ  لقن  يتلا  ةروصلا 
وأ ءامدقلا  نم  هیلقانب  رمألا  قلعتأ  ءاوس 
ىلإ ةلصب  تمت  ال  رصانع  اھلك  يھ  نيرخأتملا 
ىلع تأرط  قئاوع  اھنكلو   ، هسفن ميدقلا  صنلا 
رضاحلا رصعلا  ىلإ  لوصولل  اھكلس  يتلا  قيرطلا 

يقب نیسح  هط  دنع  يدقنلا  يعولا  اذھو  .  [363]

كشلا نیب  جواز  يذلا  ةءارقلا  يف  هجھنم  سیبح 
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ةرظنلا نیبو   ، ثحبو ءاصقتسا  ةادأ  هرابتعاب 
ايرورض اطرش  يضاملا  ربتعت  يتلا  ةیخيراتلا 

. ةثادحلل
جودزم رطخ  نیسح  هط  روصت  يف  ةءارقللو 

، يبنجألا ثيدحلاو  يبرعلا  ميدقلا  ةءارق  لمشي 
وحن هاجتالا  هببس  نوكي  نأ  نكمي  دیلقتلاف 
وحن هجوتلا  هببس  نوكي  نأ  نكمي  امك   ، ميدقلا
اذھ نمضو   ، هحالص يف  ةقثلا  طرفو  ثيدحلا 

يقوثولا نیسح  هط  مییقت  مھفن  هاجتالا 
بدألا كاكتحال  ةليزھلا  ةلیصحلا  نم  همؤاشتو 
هلوق يف  اذھو   ، ةیبنجألا ةفاقثلاب  ثيدحلا  يبرعلا 

ةراضحلا نأ  نونظي  نيذلاو   :" قثاولا نياعملا  ةجھلب 
اصلاخ اریخ  انلوقع  ىلإ  تلمح  دق  ةثيدحلا 
ىلإ ةثيدحلا  ةراضحلا  تلمح  دقف   ، نوئطخي
امنإو  ، يھ اھنم  تأي  مل   ، لیلق ریغ  ارش  انلوقع 
قمعتن ملو   ، اھھجو ىلع  اھمھفن  مل  اننأ  نم  ىتأ 

، رھاوظلا اھنم  انذخأ  امنإو   ، اھقئاقدو اھرارسأ 
ةراضحلا تناكف   ، ریسیلا نیھلاب  اھنم  انعنقو 
بصعتلا ناك  امك   ، لھجو دومج  ردصم  ةثيدحلا 

. [364] " اضيأ لھجو  دومج  ردصم  ميدقلل 
ام يف  باھذلا  داتعا  دق  نیسح  هط  ناك  املو 
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، ةیتاذلا هترظن  هیلإ  هدوقت  ام  ىصقأ  ىلإ  هاري 
ديدجتلاو دیلقتلا  لآم  طبر  دقف  ةیقوثولا  هتسامحو 
لعافتب ثيدحلا  يبرعلا  يفاقثلا  كولسلا  يف 

يف ديدجتلا  سیلف  لوقي ...« :  ، هسفن ناسنإلا 
، ميدقلا ءا  ـ يحإ يف  ديدجتلا  امنإو   ، ميدقلا ةتامإ 
ىلإ لیملا  ذختأ  داكأو   . ءاقبلل هنم  حلصي  ام  ذخأو 
نيذلل اسایقم  بدألا  يف  هئایحإو  ميدقلا  ةتامإ 
نيذلاف  . اھب اوعفتني  مل  وأ  ةثيدحلا  ةراضحلاب  اوعفتنا 

نیح مھسفنأ  نع  ةراضحلا  هذھ  رھاظم  مھیھلت 
ةراضحلا اوقوذي  مل   ، ميدقلا مھبدأ  نع  مھیھلت 

ىلع اھومھفي  ملو   ، اھب اوعفتني  ملو  ةثيدحلا 
اودلقو  ، الاكشأو اروص  اھنم  اوذختا  امنإو   ، اھھجو
نيذلاو  . لقأ الو  رثكأ  ال  ةدرقلا  دیلقت  اھباحصأ 

ىلإ مھعفدتو  مھسفنأ  ىلإ  ةراضحلا  مھتفلت 
ةایح نأب ال  اناميإ  مھسوفن  ألمتو   ، مھميدقت ءایحإ 

اھخيراتبو ميدقلا  اھخيراتب  تینع  اذإ  الإ  رصمل 
، هثيدحو هميدق  يبرعلا  بدألابو   ، يمالسإلا

ناولأ نم  ةیمویلا  اھتایح  مسي  امب  اھتيانع 
نيذلا مھو   ، اوعفتنا نيذلا  مھ   ، ةثيدحلا ةراضحلا 

نأ ىلع  نورداقلا  مھو   ، اوقاذ نيذلا  مھو   ، اومھف
ساسأ ىلع  ةديدجلا  ةایحلا  ةماقإ  يف  اوعفني 

. [365] « نیتم
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ءایحإلا موھفم  حیحصت  نیسح  هط  دارأ  دقو 
ثيدحتلا ةیلمع  قایس  يف  هبص  نأب  هسفن 

هنكلو  ، ميدقلل ابصعت  سیل  ءایحإلاف   ، يراضحلا
ةیحلاب ايوضع  طبترملا  هیف  يحلا  حورلا  نع  ثحب 

هذھ يف  ام  ىفخي  الو   . اھلبقتسمو ةرضاحلا 
كولس نیبو   ، يتاذلا يعولا  نیب  طبر  نم  ةرظنلا 
ميدقلا يلحملا  ثارتلا  عم  جودزملا  لعافتلا 

نوك حضوي  ام  وھو   ، ثيدحلا يبنجألا  ثارتلاو 
هیف ظفاح  ام  وھ  نیسح  هط  دنع  يحلا  يعولا 

لعافتلا اذھ  يردصم  ةیمانيد  ىلع  هبحاص 
ةلیسو هرابتعاب  ميدقلا  ثارتلا  امھو  نیلباقتملا 
هرابتعاب يبنجألا  ثارتلاو   ، تاذلا ىلع  فرعت 

. فرعتلا كلذل  حیحصتو  ريوطت  ةلیسو 
هسفن تقولا  يف  وھ  دیلقتلا  نع  ثيدح  لكف 

يف دیلقتلا  ةفیظو  نأل   ، ديدجتلا نع  ثيدح 
ءاوس ديدجتلا –  يھ  يوضھنلا  ریكفتلا  موھفم 
نم اھاوسب  مأ   ، ةیئایحإلا ةرظنلاب  رمألا  قلعتأ 
رییغت وھ  ةفیظولا  هذھ  عوضوم  نأل  تارظنلا – 
يف اببس  ناك  يذلا  ةیبرعلا  تاذلا  يعو  تاموقم 
اھنكمي امب   ، ابوروأ مامأ  ةيونعملاو  ةيداملا  اھتميزھ 
ديدجت ىلع  ةردق  رثكأ  ةیح  رصانع  باستكا  نم 
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هذھ دصاقم  ترھظ  دقو   . تاذلا هذھ  تاروصت 
، يوضھنلا يبرعلا  باطخلا  يف  ةحيرص  تاذلا 
يھ ةنلعمو  ةحضاو  ةياغ  ةضھنلل  ددح  يذلا 

تابسلا لاح  نم  مھتفاقثو  برعلا  صیلخت 
. دومجلاو

ذإ  ، ديدجتلاب قلعتي  ریكفتلا  مھس  هجتا  مكلذلو 
مسر اھماوق  ةیفرعم  ةیفلخب  هنع  ثيدحلا  طبترا 
نلعم ضرغب  هتاسبالمو  هطورشو  دیلقتلا  دودح 

هداعبتساو  ، هتھبش نم  صلختلا  ىلإ  يعسلا  وھ 
ةیبرعلا ةایحلا  هتكلس  يذلا  روطتلا  ىعسم  نم 

هنأ ىلع  مھف  دیلقتلا  نأل   ، ضوھنلا نع  ةثحابلا 
مھف نأ  نع  فشكي  ام  وھو   ، ديدجتلا نع  روصقلا 

ناسنإلا بذجي  يذلا  هبناج  ىلع  رصتقا  دیلقتلا 
هعنميو  ، ءارولا ىلإ  هتفلیف  يضاملا  ىلإ  ضھانلا 

. لوھجملا وحن  مدقتلا  نم 
ةیھام ديدحت  يف  ناربج  لیلخ  ناربج  لوقي 

نم ریسي  يذلا  كاذ  وھف  دلقملا  امأ  دلقملا «: 
اھیلع راس  يتلا  قيرطلا  ىلع  ناكم  ىلإ  ناكم 
هیتي نأ  ةفاخم  اھنع  دیحي  الو   ، ةلفاقو ةلفاق  فلأ 
نع ال  دلقملا  نع  انھ  ثيدحلاف   [366] « عیضيو
كولس هعوضوم  دیلقتلا  نع  ثيدحلا  نأل   ، دیلقتلا
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نیكلسملا دحأ  بلغتیف  ةیباجيإ  رثكأ  رخآ  ناسنإلا 
روطتلا طورش  رفوتبو   ، تقولا رورمب  رخآلا  ىلع 
قصلي وھف  دلقملا  نع  ثيدحلا  امأ   ، حیحصتلاو
اھرسفي يتلا   ، دیلقتلا ةمصو  هنیعب  ناسنإب 
هیبنتلا نود  نم   ، هیتلاو عایضلا  نم  فوخلاب  ناربج 
هبابسأ نالطبب  هتلازإ  نكمي  فوخلا  أ،  ىلإ 

. هرھاظمو
ىلع هیلإ  راشملا  همكح  ينبي  ناربج  نأ  ریغ 

تاسبالم فصو  ىلإ  برقأو  اثيرت  رثكأ  ةنياعم 
هسفن قایسلا  يف  هلوقب  ایعوضوم  افصو  دیلقتلا 

الو  ، ائیش فشكي  ال  يذلا  وھف  دلقملا  امأ  :» 
نم ةیسفنلا  هتایح  دمتسي  لب   ، ارمأ قلتخي 
اھزجي عقر  نم  ةيونعملا  هباوثأ  عنصيو  هيرصاعم 
هعبصإ عضي  انھ  وھف   [367] « همدقت نم  باوثأ  نم 
ةقالعلا ىلإ  هتراشإب   ، ةلكشملا عضوم  ىلع 
ةفرعملا نم  ابرض  هرابتعاب  دیلقتلا  نیب  ةقیثولا 

هبنو  ، دلقملا هامس  نمل  ةیسفنلا  ةایحلا  نیبو 
هيرصاعم نم  ةایحلا  هذھ  رصانع  دمتسي  هنأ  ىلإ 

حیتي دق ال  يذلا  عقاولا  اذھ  طورشو  هعقاو  نم  يأ 
، ةیعادبإلا ةیلمعلا  ومنل  ةيرحلا  نم  يرورضلا  ردقلا 
نأ لبق  هيرصاعم  ریسأ  دلقملا  ىقبي  ام  كلذ  يفو 
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. مھيدھب يدھتسي  نيذلا  ءامدقلا  رسأ  يف  عقي 
ةیمھأ هل  ديدجتلاو  دیلقتلا  نم  فلؤملا  جوزلاف 
ةميدقلا اھمظنب  ةیبرعلا  ةفرعملا  يف  ةغلاب 
ثارتلا موھفم  نع  ةنابإلا  هنأش  نم  نأل  ةثيدحلاو 

نع فشكلاو   ، ةضھنلا رصع  برع  دنع  لوادتملا 
ءارقتساب الإ  هاوتحم  حضتي  ال  ذإ  ةدقعملا  هتعیبط 
ةطبارتملا تاموھفملا  نم  لماك  قسن  تانوكم 

ةضھنلا رصع  ىلإ  اھلك  يمتنت  يتلا ال  ةلماكتملاو 
، ءامدقلا يديأ  ىلع  أشن  اھضعب  نإ  لب   ، هدحو

ةقالعلا ةیلاكشإ  يأ   ، اھسفن ةیلاكشإلا  نع  ربعو 
هذھ نأ  ولو   ، ثدحملا صنلاو  ميدقلا  صنلا  نیب 
ةيراضح ةروریسب  ءامدقلا  دنع  تطبترا  ةیلاكشإلا 

ـة [368] . فلتخم طورش  تاذ  ةیخيراتو 
رعاشلا نیب  ةقالعلا  تذخأ  يضاملا  يفو 

نم يوفعلا  لاقتنالا  لكش  ميدقلا  صنلاو  ثدحملا 
طورش ىلإ  ةنیتملا  ةلزجلا  اھتغلو  ةوادبلا  طورش 
اذھ نأ  ملعلا  عم   ، ةقیقرلا ةنيدملا  ةغلو  ةراضحلا 
ام رثكأ  طبترا   ، ایئاقلت رمألا  ئداب  يف  ناك  لاقتنالا 
هنع رخأت  وأ  ىعسملا  اذھ  بحاص  يعولا  طبترا 
يف ميدقلا  دقانلا  دنع  رھظ  امنیب   ، رعاشلا دنع 
ىلع تابثلا  كولسب  سبتلا  ضفار  يعو  ةروص 
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دقانلا ىدل  نوكتف   ، اھل بصعتلاو  ءامدقلا  تاروصت 
ةمواقم نع  ربع  يوفع  فقوم  رعشلاب  ملاعلا  وأ 
اطیسب نكي  مل  فقوملا  اذھ  نكل   ، رییغتلا اذھ 
هنيوكت راسم  ىلع  تغط  ذإ   ، دحلا اذھ  ىلإ 
زيامتلاو لخادتلاب  ةطبترملا  ةیسفنلا  تارابتعالا 

، كرتلاو سرفلاو  برعلا  نیب  يفاقثلاو  يقرعلا 
عمتجملل ةنوكملا  رصانعلا  نم  مھریغو 
يومألاف يمالسإلا  روصعلا :  يف  يمالسإلا 

يسابعلاو [369] .
لعفب بصعتلا  ىلإ  هاجتالا  ومني  نأ  ابيرغ  سیلف 
ديدجلا يمالسإلا  عامتجالا  اھجتنأ  يتلا  تارتوتلا 

يف ةیفخ  وأ  ةیلج  ةروصب  نإ  اھرثأ  رھظو   ،  [370]

، اسیسأتو  ، ةياورو  ، انيودت ةفرعملا : ءانب  دھج 
لوح روحمتلا  نم  ذختا  يذلا  دھجلا  وھو   ، الیصأتو

زكرمتلل ایفختم  الكش  ةيودبلا  اھتروص  يف  ةغللا 
ةیبورع نع  نیعفادملا  دنع  ةیبرعلا  تاذلا  لوح 

نم  ، لباقملا يف   ، ذختا امك  ـة  فاقثلاو ـر  عشلا
زكرمتلل ایفختم  الكش  ةیندملا  ةغللا  لوح  روحمتلا 
عامتجالا ةیبوعشل  نيرصتنملا  دنع  قرعلا  لوح 
ةفاقثلاو [371] . رعشلا  ةیبوعش  نم  اقالطنا 

رصع يف  تحرط  دقف   ، ةغللا ديدجت  ةرھاظ  امأ 
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بلاغلا يف  تنرتقا  ذإ  ةفلتخم  ةقيرطب  ةضھنلا 
جودزا نيذلا  دحأ  راشأ  دقو   ، ةیبنجأ تاغل  وأ  ةغلب 

ةغل عم  مھلماعتب  ةیبرعلا  ةغللا  عم  مھلماعت 
نیب طابترالا  ىلإ  يناحيرلا  نیمأ  وھو   ، ةیبنجأ
ىلع ابقعمو  اقلعم  هلوقب  تاغللا  لعافتو  ديدجتلا 
ةغللا يقر  نإ  عوضوملا ...«  يف  طموض  ربجل  يأر 
ةقیقح هذھ   . اھب نیلغتشملا  اھئانبأ  يقر  يف 

نأ يھو   ، ةریغص اھل  تخأ  ميدقتب  كنذأتسأ  ةریبك 
نم جمسلا  میقعلا  ىلع  جورخلا  يف  ةغللا  يقر 

نوجراخلاو  . اھحور ىلع  ةظفاحملا  عم  اھفولأم 
اعم حورلا  ىلعو  فولأملا  ىلع  مویلا  باتكلا  نم 
كنأ  ، نورشني ام  علاطت  تنأو   ، كیلإ لیخیف   . نوریثك
لضفأ ينكلو   . ةیبرع ظافلأ  يف  ةیبنجأ  ةغل  أرقت 

رابغ ال  يبرع  ءاشنإ  ىلع  هیفو   – ءاشنإلا اذھ 
نم هینابمو  هیناعم  تذخأ  دقو  هتايوبیس "  " ىلع

. ةيوغللا تاطنحملا "  نم "  هریغو  ةيردلا " دئارفلا  "
ررض نم  دشأ  بتكلا  هذھ  لثم  ررض  نأ  يدنعو 

. [372] « ةباتكلا نونسحي  نم ال  يف  بنا  ـ جألا تاغل 
نم نیطمن  نیب  رایتخاو  مكح  مالكلا  اذھ  يف 
هلك ثوروم  هنأ  ریغ  صلاخ  يبرع  امھدحأ  ةغللا 
يبنجأ يبرع  جيزم  يناثلاو   ، داكي وأ  فالسألا  نم 
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، ءاكذلل اباصخإ  رثكأ  هنأ  ریغ  امامت  دعب  مقتسي  مل 
ال  ، ةغللا عاضوأ  نأ  يرمعلو  راكفألل «  ةحار  رثكأو 

ذیملتلا ملعتي  ام  ریخ   ، نیئشنملا بیلاسأ 
اذإ  ، كاذ دعب  هل  دب  الو   ، ددجملا بتاكلا  سبتقيو 
ذبنیف هبولسأ  يف  درفتي  نأ   ، هئاكذ يف  درفت 
ىلإ دوعيو   ، عاضوألا فولأم  نم  جمسلاو  میقعلا 
ةيراجلا اھتایح  يف  ةمألا  رضاح  ىلإو  دوجولا  حول 
ئرماب ابحرم  هنایبل )...(  ةدام  نینثالا  نم  ذختیف 

، يلازغلاو نودلخ  نباب  ابحرم   ، يبنتملاو سیقلا 
ىلإ ةبحر  اضرأ  يننايرت  نینیع  يسأر  يف  نكلو 

. [373] « اھوكلس يتلا  قيرطلا  يبناج 

ثارتلا موھفم  ةینب 
ةیجھنم ةياغل  ةینبلا [374]  موھفم  انھ  ریعتسن 

ةلمج نیب  ةلدابتملا  تاقالعلا  طبض  ةلواحم  يھ 
اھنأ ءارقتسالا  ةطاسوب  انيأر  يتلا  تاموھفملا  نم 

ةلأسمب يبرعلا  دقنلا  مامتھا  لاجم  يطغت  تلظ 
اننأب كلذ  مھوي  دقو   ، ىلوألا هتايادب  ذنم  ثارتلا 
نیعبتتم  ، موھفملا روطتل  ةیخيراتلا  ةساردلا  رثؤن 

نم ءزج  وھ  يذلا  هخيرات  ربع  يبدألا  دقنلا  راسم 
امامت فلتخم  اناعسم  نكل   ، ليوطلا برعلا  خيرات 
نیب زییمتلا  وھ  هیلإ  ىعسن  ام  نأل   ، كلذ نع 
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ءانب ةیلمع  يف  نامھاست  نیتیجھنم  نیتظحل 
. تباث روحم  قفو  موھفملا 

: امھ ناتیجھنملا  ناتظحللا  ناتاھ 
ملكت ةظحل  يھو   ، موھفملا رامضإ  ةظحل              -
ةثارولا يتیلمع  نع  يبرعلا  دقنلا  اھلالخ 
ىمادقلا برعلا  نيدقانلا  مالك  لالخ  نم  ثيروتلاو 
تیطعأ ةروصلا  هذھبو   ، ىرخأ تاعوضوم  نع 
لعجي  ، ایعامتجاو ایبيرجت  اروضح  موھفملا  تانوكم 
ءالؤھ دنع  نومك –  لاح  يف  هدوجو –  ضارتفا 

. ةيرظنلا ةیحانلا  نم  ارربم  اضرف  داقنلا 
، دوجولا زیح  ىلإ  موھفملا  جارخإ  ةظحلو              -

ةيوغللا میھافملا  نمض   ، هجاردإب أدبت  يھو 
نمض لوادتلا  طاسب  ىلع  هحرطو   ، ةثيدحلا

ئدابملا ضرعت  مل  ةملسم  ةروص  يف  مالكلا 
هذھ نمضتتو   ، شاقن يأل  اھیلع  ضھنت  يتلا 
ةلواحم هتدسج  يذلا  قحاللا  روطتلا  ةظحللا 

، هنومضم ديدحتو   ، هفيرعتو ايرظن  موھفملا  ةغایص 
ةيراضحلا هتالالدو  ةنوكملا  هرصانع  فصوو 

دوجو نع  ریبعتلا  ازاجيإ  رثكأ  ةرابعب  وأ   ، ةیفرعملاو
. اینالقع موھفملا 

391 www.jadidpdf.com



ةقيرطب موھفملا  ةینب  فصو  نع  ربعن  نأ  نكميو 
، ةقیمع ىرخأو  ةیحطس  ةینب  نیب  زیمن  ذإ  ةفلتخم 

هوعدن نأ  نكمي  ام  ةیحطسلا  ةینبلاب  دصقنف 
تاءارجإلا لمجم  نمضتت  يھو   ، موھفملا ةروص 
موھفملا دادعإ  ىلع  دعاست  يتلا  ریبادتلاو 
هتعیبطو هتفیظو  هب  حمست  ام  نمض  همادختسال 
ةقیمعلا ةینبلا  امأ   ، ةفرعم ةادأ  هرابتعاب  ةصاخلا 
ةیفاقثلاو ةیعامتجالا  طورشلا  لمجم  لمشتف 

هتروص يف   ، موھفملل نكمي  ال  يتلا  ةیسفنلاو 
ذإ سكعلا  لصحي  دق  امنإو   ، اھبعوتسي نأ  ةيرظنلا 

هریصم ىلع  نمیھتو   ، هروھظب حمست  يتلا  يھ 
. مادختسالل هتیلباق  رارمتساو  هئاقبب  مكحتتو 
ىرج ةیجھنملا  تارابتعالا  هذھ  نم  اقالطنا 
يتلا تاقالعلا  ىلع  لصفلا  اذھ  يف  دیكأتلا 

نع ریبعتلا  نم  نیفنآلا  نیطمنلا  دوجوب  تحمس 
: يھ تاقالعلا  هذھو  موھفملا 

نیب ةقالعلا  نمكتو  لحنلاو : ةقرسلا  ةقالع  - 1
نع لماكتملا  امھریبعت  يف  لحنلاو  ةقرسلا 
نیب ةقالعلاب  مامتھالا  ءدبل  ةیبيرجتلا  ةغیصلا 
حمست اذكھو   . ةقباسلا صوصنلاو  رضاحلا  صنلا 

نأ ىلإ  هبنتلاب  ةقرسلا  يأ  ىلوألا :  ةقالعلا 
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ىلع بيدألا  وأ  رعاشلا  دامتعا  اوربتعا  ءامدقلا 
ةيرعشلا ةربخلا  باستكا  يف  هيرصاعمو  هفالسأ 

نم اقالطنا  كلذو   ، لوبقم ریغ  المع  ةیلامجلاو 
نم بولطملا  نأ  اھدافم  ةینفو  ةیعامتجا  ةمیق 
هذھ نكت  ملو  هریغ  ىلع  زیمتلاو  قوفتلا  رعاشلا 

اھتفاقثو اھتراضحو  ةمألا  دوجو  الول  ةنكمم  ةمیقلا 
عومجم يأ   ) يبعشلا وأ  يمألاو  ملاعلا  اھیقشب 
لعجي يذلا  كسامتلا  نم  لاح  يف  اھتفرعم ) مظن 

وھو ةنزاوتم  ةرقتسم  نحنلا )  ) ةیعامجلا تاذلا 
 – فوخلا مدعو  ةنینأمطلا  اھبسكأ  يذلا  عضولا 
رطخ دوجو  نم  روعشاللا –  ىوتسم  ىلع  ولو 

. رخآ نایك  يف  نابوذلاو  خسملاب  اھددھي 
دكؤي ام  ىلإ  هبنتلاب  لحنلا  ةقالع  حمستو 
ةرظن لحتنملا  ىلإ  رظن  ذإ  قباسلا  ينفلا  فقوملا 

دح ىلإ  قوفتلاب  هل  فارتعالا  نم  مغرلاب  ةینود 
ةلصافلا دودحلا  نایحألا –  ضعب  يف   ، هعم بیغت 

يتلا ةلوحنملا  رصانعلاو   ، يلصألا صنلا  ةینب  نیب 
مسج يف  ایلك  اھجامدإ  ىلإ  ةاورلا  ضعب  قفوي 
زییمت لحتنملا  ریغ  هعم  عیطتسي  ال  ةروصب  صنلا 
ةیلبقلا  ) ةیعامتجالا هعفاودب  لحنلاو   . ةفاضإلا

سیل ام  لامكتسا  ىلإ  ةجاح  هیضتقت  الثم )
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فارتعالا زوحي  نأ  عطتسي  مل  لحنلا  نكل   ، الماك
دھج نأ  ولو   ، ينفلا جاتنإلا  لاكشأ  نم  لكشك  هب 
جسن امم  مغرلاب  ريدقت  عضوم  امئاد  لظ  ةاورلا 

. تاھبش نم  مھلوح 
نیب ةقالعلا  نمكتو   ، ديدجتلاو دیلقتلا  ةقالع  - 2

اھضقانتو اھلباقت  نوك  يف  ديدجتلاو  دیلقتلا 
ةحيرصلا ةغیصلا  نع  فشكلاب  حمسي  رھاظلا 
قحاللا وأ  رضاحلا  صنلا  نیب  ةیعاو  ةقالع  ةماقإل 

دقو  . ةلباقملا ةھجلا  نم  قباسلا  صنلاو  ةھج  نم 
ءانبل اھنع  نلعم  ةین  روھظب  ةضھنلا  رصع  حمس 

حامسلاو  ، ميدق صن  ىلع  ادامتعا  رضاحلا  صنلا 
حاتأف لصح  يذلا  قیمعلا  لوحتلا  كلذ  لثمب 
ةیلمعلا هذھل  رفوي  ديدج  موھفم  ةغایص  هثودح 
ةیسفنلا ةیعورشملا  هردصم   ، ةینفلا ةیعورشملا 
موھفملا اذھ  اھب  نحش  يتلا  ةیموقلاو 

. ءایحإلا ظفلب  هنع  ربع  يذلا  ثدحتسملا 

ةيرورضلا ةیخيراتلا  ةیلمعلا  وھ  دیلقتلاف [375] 
راسم يف  طرخني  امدنع  بيدألا  اھب  رمي  يتلا 

، هب الإ  متت  نأ  ةضھنلل  نكمي  ال  يذلا  ءایحإلا 
، هنع خفاني  نم  دجي  ابحتسم  اكولس  حبصي  كلذبو 
نم بیغي  الو   ، هیلع نیمئاقلا  مركيو   ، هحدميو
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ةیتاذ عفاود  نم  كولسلا  اذھ  ءارو  ام  ةیلیلحت  ةيواز 
ابناج ءایحإلا  يف  ةكراشملا  دعت  ثیحب   ، ةیعمج
هفرعت يذلا  لالتخالا  حیحصت  ةیلمع  نم  امھم 
يفو  ، رخآلا قوفت  ةھجاوم  يف   ، اھنایكو ةمألا 

. يتاذلا اھفلخت  ةھجاوم 
راسملا حیحصت  ةیلمع  ةباثمب  وھف  ديدجتلا  امأ 
ءایحإلا حاجن  ىدم  ةیضق  تلوانت  يتلا  ةيرورضلا 
ةطقنلا ىلإ  يوضھنلا  صنلاب  لوصولا  يف 
ةطقنلا يھو  هیلإ  نوعادلا  اھددح  يتلا  ةبولطملا 
يبرعلا صنلا  روطت  اھدنع  فقوت  يتلا  ةیضارتفالا 

ةياغ اودج  ءایحإلا  ءارعش  نأ  تفلملا  نمو   ، ميدقلا
وأ مھتاھاضمو  ءامدقلا  ةضراعم  يف  اوعاطتسا  ام 
دھج لذب  ىلإ  اوجاتحاو   ، مھب مھتبرجت  ةنراقم 
ميدقلا رعشلا  زومر  ىلع  قوفتلا  نع  اثحب  قاش 

. مھفالسأ نم 
يعو دوجو  نع  اذھ  مھاعسم  فشكي  دقو 
ةیلمع حاجن  ىدم  سایقب  لفكتلا  هباحصأ  لواح 
ةضھنلا راسم  نمض  اھجاردنا  لعج  يف  ءایحإلا 

رظن دقو   ، ایباجيإ لبقتسملا  وحن  همھسب  هجتملا 
هتلواحم اوبرج  نمو  ءایحإلا  ىلإ  ةوعدلا  باحصأ 

ةتقؤم ةلحرم  هنأ  ىلع  ءایحإلا ) يأ   ) هاعسم ىلإ 
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رفوي ةلحرملا  هذھ  حاجن  نأو   ، ةضھنلا لحارم  نم 
ةیلاوملا ةلحرملا  ىلإ  روبعلل  ةبولطملا  طورشلا 

. عادبإلا ةلحرم  يھو 
نیب ضھنت  يتلا  ةقالعلا  يھو  صانتلا : ةقالع  - 3
نيذلا نیصنلل  نیتیفاقثلاو  نیتیفرعملا  نیتیفلخلا 
ةيوھ ىلإ  هبسننو  اميدق  امھدحأ  يمسن 
رخآلا يمسنو   ، ثارتلا يھ  ةكرتشم  ةیعامج 
ةایحلا ىلإ  هبسننو  ایعادبإ  وأ   ، ایئایحإ اصن 
دودحلا نأ  عقاولاو   ، ةرضاحلا ةیفاقثلاو  ةیعامتجالا 

، ةیمھو ادودح  ىوس  تسیل  نیملاعلا  نیب 
ددع لخدت  نم  دب  ال  ناك  يوضھنلا  صنلا  دجویلف 
يمتنت يتلا  ةعونتملا  صوصنلا  نم  هل  رصح  ال 

نم دب  ال  ناك  ميدقلا  صنلا  أرقیلو   ، نیضاملا ىلإ 
ىلع عالطالا  طورش  اھبحاصل  رفوت  ةثيدح  ةفاقث 

بیلاسأو همجعم  نم  ضمغ  ام  حتفو   ، ميدقلا كلذ 
. هیبتاك

يھ ةیئزج  تاقالع  نع  صانتلا  ةقالع  فشكتو 
يبرعلا ناسنإلا  نیب  ةقالعلا  ترمثأ  يتلا 

اھب ماق  تایلمع  اھماوق  ناكو   ، ثارتلاو يوضھنلا 
، ةنراقملاو  ، ثحبلاو  ، ملعتلا لثم  ثيدحلا  بتاكلا 

هذھو  ، ةضراعملاو  ، ةاكاحملاو  ، ةباتكلاو  ، ةءارقلاو
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دھمت ةاكاحملاف  دیعب  دح  ىلإ  ةلخادتم  تاقالعلا 
، ةنراقملل طورشلا  رفوي  ثحبلاو   ، ةضراعملل
، ةیعمجلا ةركاذلاب  لاصتالل  قيرطلا  حتفت  ةءارقلاو 

اھكباشتو تایلمعلا  هذھ  دضاعتف   . كیلاود اذكھو 
ةنكمم ثارتلا  ءازجأ  عم  ةرثانتملا  تاقالعلا  لعج 
دوجو ىلع  دعاس  ام  وھو   ، يلك راطإ  يف 
اھغبسي يتلا  ةيوھلا  ةدحوو  موھفملا  رارمتساو 

. هرھاظمو ثارتلا  نیماضم  ىلع 
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: سداسلا لصفلا 
مو ــ هفملا ة  ــ فیظو   

لعافلاو لعفلا  ثارتلاو : ةضھنلا 
فيرعت نم  قالطنالا  ةرقفلا  هذھ  يف  لواحن 
ثراولا نیب  ةدتمملا  ةقالعلا   " هنأب ثارتلا 

 " وھ يذلا  ثوروملا  نع  هل  ازییمت  ثوروملاو "
لادلا فلخلا  ىدل  فالسألا  ثرإل  يداملا  روضحلا 
رھاظم ةقالعلا  هذھلو  هل ."  مھتزایح  ىلع 

، ةعامجلا دارفأ  ىوتسم  ىلع  ةددعتم  ةیكولس 
ریثأت نع  مجنت  ةیعامتجا  ةفیظو  اھل  نأ  امك 
نم نلعم  دصق  نودب  وأ  دصقب   ) هثراو يف  ثوروملا 

طاطحنالا فورظ  نمض  ىمادقلا ) هیجتنم 
، هثوروم يف  ثراولا  ریثأت  نع  مجنت  امك   ، ةضھنلاو

يفخ ولو   ، امھنیب ریثأتلا  لدابت  ىلإ  يضفي  دق  امم 
. ةثارولا دصق 

نزاوت يف  لالتخاب  ریثأتلا  رسفي  نأ  نكميو 
رثكأ ریثأتلا  ىلع  نیفرطلا  دحأ  ةوقل  امھنیب  ةقالعلا 
نكمي ریسفتلا  نم  عونلا  اذھو   . يناثلا فرطلا  يف 
ریثأتلا نكل   ، ةیمانيدلا ةقالعلا  وحن  هجوي  نأ 
ىزعي نأ  نكمي  ثوروملاو  ثراولا  نیب  لدابتملا 
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دوجو ضرتفي  يتلا  يناسنإلا  لصاوتلا  قسن  ىلإ 
ضھنت ةقالع   ، قلتو لاسرإ  يلعف  نمضتت  ةقالع 
ثوروم ميدق  باطخ  نیب  لاصتالا  ةفیظو  اھنمض 

ةیعامتجالا ةایحلا  يف  يئایحإ "  " رود هل  دنسأ 
ریسفت ةفیظو  يدؤي  رصاعم  باطخو   ، ةرصاعملا
ةفیظولا تایضتقم  عم  هفییكتو  ميدقلا  ليوأتو 

نیب لصاوتلا  ةیلمع  لیلحتل  دبالو   . ةضھنلل ةماعلا 
عضو نیب  ءدب  يذ  ئداب  زییمتلا  نم  نیباطخلا 

، فالسألاب الثمم  بئاغلا  لسرملا )  ) وأ لعافلا 
الثمم رضاحلا  يقلتملا )  ) يأ يناثلا  لعافلا  عضوو 

. فلخلاب
ثحبلا طاسب  ىلع  حرطت  ریثأتلا  ةسارد  نإ 

، نيرضاحلا عمتجملاو  ةفاقثلا  نیب  نزاوتلا  ةلأسم 
و ةلماكتم  ةموظنم  هرابتعاب  ثوروملا  نیبو 
، هیجتنم نع  لصفنا  باطخ  لكش  ذخأت  ةطبارتم 
نأ نكمي  ثراوت  ةقالع  لك  يف  ضرتفملا  نزاوتلاف 

طورشلا وأ  ةیخيراتلا  فورظلا  ببسب  لتخي 
لصحي امدنع  ىرخأ  ةرم  فنأتسیل   ، ةیعامتجالا

اببس تناك  يتلا  جئاتنلاو  طورشلا  ححصي  رییغت 
اذھ ةلثمأ  حضوأ  نمو   ، لالتخالا ثودح  يف 
يتلا ةئفاكتملا  ریغ  ةقالعلا  لالتخالا  نم  برضلا 
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ثورومب رصاعملا  بيدألا  كاكتحا  بحاصت 
تمس امھم  درفلا –  بيدألا  دجي  ثیح  فالسألا 
لوحت ةقاش  بعاصم  هبھاوم –  تقتفتو   ، هتيافك
امخض امكارت  يأ  لماك  رصع  ثارت  هتاھاضم  نود 
تعمج قاسنأ  نمض  روصعلا  ربع  مظتني  لظ 
اھروذجب برضت  يتلا  ةینفلا  و  ةیبدألا  دیلاقتلا 

مظنو  ، هتایحو  ، عمتجملا ةینب  يف  ةقیمعلا 
. هتفرعم

لاجم يف  يناسنإلا  لصاوتلا  ةقالع  مھفلو 
نأ نكمي  ةیعامتجالا  ةایحلا  يف  امك   ، ةيرظنلا
وھ لصاوتلا  لعف   » نوك رقت  يتلا  ةجیتنلاب  رینتسن 
اكردم  ، ام صخش  موقي  هقيرط  نع  يذلا  لعفلا 

، يعو ةلاحب  ةطبترم  و  ةظحالملل  ةلباق  ةعقاول 
رخآ صخش  مھفي  يكل   ، ةعقاولا هذھ  قیقحتب 

لیكشت هیعو  يف  دیعيو  كولسلا  اذھ  نم  فدھلا 
مدقت ذإ   [376] « لوألا صخشلا  يعو  يف  لصح  ام 
اھیف يدؤي  ةصاخ  ةلاح  جذومنأ  ثارتلا  ةلاح 

( لسارملا  ) ثابلا رود  رصاعملا  ثراولا )  ) يقلتملا
وھف  ، هسفن تقولا  يف  هیلإ ) لسرملا   ) يقلتملاو
ةینھذ قفو  همدقي  و  ثارتلا  صن  راتخي  يذلا 
ثوروملا يف  ةایحلا  ثب  ينعت  يتلا  ءایحإلا 
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لوادتلا ىلإ  دیعیف  هیكاحي  جذومنأ  جسنو   ، هدیلقتب
حمسي يذلا  يلامجلاو  يقوذلا  يبدألا  دیلقتلا 

. هسفن ميدقلا  صنلا  يقلتب 
بایغ نم  مغرلاب  ةیعامتجالا  ةایحلا  يف  أشنيو 
هدوجو ثیح  نم  فلسلا ) يأ   ) باطخلا جتنم 
لخدت  ، اتاومأ ىمادقلا  فالسألا  رابتعاب  يداملا 
ةغایص يف  ریطخ  رودب  علطضا  يذلا  مھباطخ  لعف 
فلخلل ةیلایخلاو  ةيزمرلا  نیتموظنملا  رصانع 

. يحلا
فلسلا نیب  لصاوتلا  ةیلمع  ةوق  دكؤي  رود  وھو 
ءایحألا نیب  ایعامتجا  اطبارت  ثدحت  يتلا  فلخلاو 

عم لصاوتلا  ةیلمع  يأ   ) ثدحتو  ، مھفالسأو
هذھ يف  اننأ  عم   ، طبارتلا اذھ  ببسب  نیضاملا )
ةھج نم  الإ  لصاوتلا  دصقل  ضرعن  ال  لاحلا 

ناسنإلا يأ  هلعافو   ، ةضھنلا لعف  نمض  هطارخنا 
رصاعملا [377] . يبرعلا 

، ثراولا يبرعلا  ناسنإلا  نیب  لصاوتلا  ةلالد  نإ 
بورض نم  برض  ىلع  عونتملا  هثوروم  نیبو 
ىلع بابلا  حتفت  يفاقثلاو )  ) يعامتجالا طبارتلا 
يف ثارتلا  ةفیظو  ةلأسم  يف  ثحبلل  هیعارصم 

طاشنلا يف  هموھفم  ةفیظوو   ، ةیعامتجالا ةایحلا 
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ضوھن مجرتي  يذلا  ةفرعملا  لعف  يفو   ، يلقعلا
. نيرصاعملا برعلا 

اھب علطضي  نأ  نكمي  يتلا  ةفیظولا  يھ  امف 
ىلع افطع  ةيرظنلا  ةفرعملا  يف  ثارتلا  موھفم 
نيوكتو  ، قوذلا نيوكت  يف  ثوروملا  داوم  ةفیظو 

نإ ؟  نییبدألا ةغللاو  باطخلاو  ةیبدألا  ةفاقثلا 
ةعیبط يف  ثحبلا  يضتقي  ةفیظولا  هذھ  ديدحت 

نم ةردحنملا  لایجألا  نیب  يناسنإلا  لصاوتلا 
ةازاومب كلذو   ، كرتشم يفاقثو  يقرع  نایك 
ةرصاعتملا لایجألا  نیب  لصاوتلا  ةعیبط  نع  ثحبلا 

نایك ىلإ   ، كلذ نم  سكعلا  ىلع   ، يمتنت يتلا 
املثم ةيداعم  وأ  ةرياغم  ةفاقث  ىلإو  فلتخم  يقرع 

. ةیبوروألا ةفاقثلل  ةبسنلاب  نأشلا  وھ 
طابترالا عفادب  متي  فالسألا  عم  لصاوتلا  ناك  اذإ 

مھنع لاصفنالا  ىلإ  ایلمع  يدؤيو  مھب  ينادجولا 
، مھیلع فرعتلا  اذھ  نم  ةققحملا  ةیتاذلا  لضفب 

ناسنإ دوجو  ىلإ  ةفاضم  رصانع  نم  هحیتي  امو 
يبوروألا رخآلا  عم  لصاوتلا  نإف   ، يبرعلا ةضھنلا 
يداصتقالاو يركسعلا  هقوفتو  هناودع  عفادب 

نع لاصفنالا  هنع  مجني   ، برعلا ىلع  يفاقثلاو 
هنع هخيرات  لالقتسا  قیقحتو   ، رخآلا اذھ 
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يتلا ةدوشنملا  ةیتاذلا  كلت  قیقحت  ةطاسوب 
ةثادحلا طورش  عمج  نودب  ققحتت  نأ  بعصي 

. يبرعلا عقاولاب  ةصاخلا 
ىلإ هابتنالا  نكمي  لصاوتلا  ةطبار  ىلع  ادامتعا 
نیب ضھنت  تاقالع  ةرمث  وھ  ثارتلا  موھفم  نأ 
ةدتمم ىرخأو   ، تاذلا ملاع  لخاد  ةمئاق  رصانع 
ىلع فرعتلا  لھسلا  نم  سیلو   ، ملاعلا اذھ  جراخ 
ءزج يھ  يذلا  ماظنلا  نمض  الإ  تاقالعلا  هذھ  رود 

. هنع يعوضوملا  ریبعتلا  قدأ  ریبعتب  يھ  لب   ، هنم
يف ددح  ام  وھ  هنع  ثدحتن  يذلا  ماظنلا  اذھو 

. ةضھنلا ةيرظن  هنأب  قباس  لصف 
كولسلا لیلحت  ىلإ  ةضھنلا  يرظنم  ضعب  أجل 

هنأكو ةضھنلا  لعف  ادب  فرصتلا  اذھبو   ، يوضھنلا
يسفنلا دعبلاب  لثمم  هنم  ءزج  ىلإ  لزتخا  دق 

دومحم رود  ىلإ  داقنلا  مظعم  رظن  دقف   ، ضوھنلل
اتفلتخا نیتيواز  نم  اقالطنا  يدورابلا  يماس 
هفقوم رسف  دقف   ، داقنلا تاھاجتا  فالتخا  بسحب 
ةحاس ىلإ  هل  ثعابلا   ، ميدقلا ثارتلل  ئراقلا 
يضاملا وحن  يسفن  دادترا  فقوم  هنأب  لوادتلا 

يف نابوذلا  رطخ  نم  فالسألاب  ءامتحالا  هفدھ 
ةفلتخم ةيواز  نم  رسف  امنیب   . ةیبنجألا ةفاقثلا 
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طامنأ ىلع  ضھانلا  يبدألا  لعفلا  ةلاحإ  هنأب 
رظنلاب ةاكاحملل  ىلثم  جذامن  اھنأب  تفنص  ةثوروم 

. نییغالبلاو نیيوغللا  دنع  ةمیق  نم  اھل  امل 
ىلإ يدورابلا  رود  ىدأ  ةیعامتجالا  هتيواز  نمو 
رییغت ىلإ  ىدأ  امك   ، بدألاب ناسنإلا  ةقالع  رییغت 
ناك نأ  دعب  ذإ   ، ناسنإلاب بدألا  ةقالع  يف  يعون 
ةلیسو رود  زواجتي  ال  ىمادنلا  ءابدألا  دنع  رعشلا 

ءاج نمو  يدورابلا  دنع  رعشلا  حبصأ   ، ةیلستلل
ىلإ لوحتو   ، ةایحلا نع  اریبعت  ءارعشلا  نم  هدعب 

. هسفن تقولا  يف  نف  ىلإو  ةغل 
تاشقانم يقوش  دمحأ  رعش  لوح  تریثأ  دقو 

ریبعت نم  ال  رعشلا  اذھ  هلمحي  ام  ىلع  تبصنا 
اذھ يف  عبطني  ام  ىلع  لب   ، بسحو يرعش 

، هبحاص ةیصخش  تایصوصخ  نم  يرعشلا  ریبعتلا 
دیلقتلاو ديدجتلا  نع  ثيدحلل  كلذب  بابلا  حتفو 

امھل ضرعتلا  نكي  مل  ناتیعون  ناتجرد  امھو 
. يدورابلا لعف  هادأ  يذلا  رودلا  اذھ  لبق  انكمم 
تارمث نم  ةرمث  وھ  امنإ  لعفلا  اذھ  نأ  ىفخي  الو 
اعجرم حبصأ  يذلا   ، ثوروملا عم  لصاوتلا  ةیلمع 

نم ةمھم  ةلیسو  حبصیل  يضاملا  نم  رضحتسا 
ةیصخشلا عم  يأ  تاذلا : عم  لصاوتلا  لئاسو 
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ةضھنلا لبق  تلظ  يتلا  ةیعامتجالا  اھداعبأو 
يدیعص ىلع  ققحتلا  ىلإ  اھلیبس  دجت  ال  ةنماك 

. ركفلاو كولسلا 
ثارتلا ةرھاظ  فصو  ىرج  قلطنملا  اذھ  نم 
ةروصب ةجردنملا  ةیعرفلا  رھاوظلا  نم  ةدحاو  اھنأب 

ةایح تزیم  يتلا  مألا  ةماعلا  ةرھاظلا  نمض  ةمات 
اذإو  . ةضھنلا ةرھاظ  اھب  ينعنو   ، نيرصاعملا برعلا 
يف ةیعامتجا  ةرھاظ  ةضھنلا  ةرھاظ  تناك 

تاقالعلا تالاجم  تلمش  دق  اھرابتعاب   ، ساسألا
ةسایسلاو داصتقالاو  عامتجالا  اھیلع  ضھني  يتلا 

ةفرعم عوضوم  ىلإ  اھليوحت  نإف  ؛  خلإ ... ةفاقثلاو
برقأ يھ  فصو  ةیلمعب  مایقلا  وحن  انب  عفدیس 
ةحلسم ةءارق  وحن  ثحبلا  جھنمب  فرحنت  نأ  ىلإ 

لك ةبراقم  نیب  جوازت   ، يراضحلا خيراتلا  ةفرعمب 
لھنت ةءارقو  ةيدقنلا " ةفرعملا   " عامتجا ملع  نم 
قیقحت لجأ  نم  ينيوكتلا [378]  جھنملا  نم 
ةفیظو سسؤت  يتلا  تاقالعلا  ىلع  فرعتلا 

. موھفملا
رایتخالا اذھ  انب  يدؤي  نأ  ضورفملا  نمو 

يتلا ةدقعملا  تاقالعلا  نع  ثحبلا  ىلإ  يجھنملا 
يذلا كلذ  وھ   ، يعولا نم  اصوصخم  اطمن  سسؤت 
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هیلع ةلالدلا  رصاعملا  يبرعلا  باطخلا  رصتخي 
ئشانلا طمنلا  اذھ  نإ   . ةظقیلا لعفلا :  / ةفصلاب

يأ هلبق  ادوجوم  ناك  يذلا  طمنلا  خسنيو  لباقي 
يسابعلا رصعلا  رخاوأ  نم  ةدتمملا  ةبقحلا  ةلیط 

طمن هب  ينعنو   ، اشاب يلع  دمحم  دھع  ىتح 
ساسأ وھو   ، دومجلاو لومخلاب  فوصوملا  يعولا 

هنأب رصعلا  مكلذ  حور  ىلع  مكحلا  هیلع  ضھني 
. فعضلاو طاطحنالا  حور 

ةرھاظ لیلحت  مكحلا  كلذ  ةیفلخ  ىلع  ىنبيو 
يعامتجا لعف  فصو  وحن  هجوتي  يذلا  ةضھنلا 
طاطحنالا رصع  يعو  لادبتسا  لعف  وھ  يفرعم 

عباط هل  ظقیتم  يح  يعوب  لماخلا  وأ  زجاعلا 
ةكرحلا ىلع  ةیتاذلا  هتردق  هزیمت   ، يكیمانيد
هيونتلا نم  دب  ال  قایسلا  اذھ  يفو   . رارمتسالاو
ةنكمم دعت  مل  ةروكذملا  لادبتسالا  ةیلمع  نأب 
لوصح دعب  الإ  ةیفرعملاو  ةیعامتجالا  ةیحانلا  نم 
يعولا خسن  امھ  نیمزالتمو  نيزيامتم  نیلعف 

، ةليوط نورقل  ادئاس  لظ  يذلا  فلاسلا 
يعولا نيوكت  ىلإ  تدأ  يتلا  تاقالعلا  ثادحتساو 

. ليدبلا
يعولا ءوشن  ةلحرمل  ماعلا  روصتلا  اذھ  نكل 
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يذلا لاقتنالا  ةیلمع  نم  اھزیم  امو   ، يوضھنلا
يرظنمو  ، نیسرادلا [379]  نم  ریثك  ىدل  هفداصن 

طورش زواجت  ايدقن  الیلحت  لثمي  ةثادحلاو  ةضھنلا 
ميوقت ىلإ  ةلمتكملا  ریغ  ةضھنلا  ةرھاظ  فصو 
يجھنم للخ  ىلإ  هوزعن  ام  وھو   ، ضوھنلا ةیلمع 
فصولاب تلوانت  يتلا  تاساردلا  صقن  هساسأ 

امو  ، ثلاثلا يسابعلا  رصعلا  ذنم  يبرعلا  عمتجملا 
ةروصب دقنلاو  بدألا  يرظنم  لامھإ  نم  لصح 

هذھ نأش  نم  نأل   ، فصولا اذھ  لثمل  ةصاخ 
ةیفاضإلا تایطعملا  نم  اریثك  رفوت  نأ  ةساردلا 

ةیلمع ةسارد  ىلع  دعاست  نأ [380]  نكمي  يتلا 
رھاظمل يعوضوملا  ریسفتلا  داجيإو   ، ضوھنلا
قباسلا رصعلا  نع  ةثوروملا  يعولا  طامنأ  بسرت 

ةیلمع ىلإ  ریشي  امم   ، نیيوضھنلا يعو  يف 
. يعولا نم  نیلباقتملا  نیطمنلا  لخادت 

نرقلا يف  ةضھنلل  يركفلا  فقوملا  زیم  دقل 
هنع تربع  يذلا  بارتغالا  لماع  رشع  عساتلا 

نيركفملاو نیینطولا  نییسایسلا  ةمدص 
اوفلخ نيذلا  ماكحلا  كولس  ببسب   ، نییحالصإلاو
طبترا نمو   ، مھتیشاح دارفأ  تفاھتو   ، يلع دمحم 
رصع فنصي  قایسلا  اذھ  يفو   ، بناجألا نم  مھب 
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وحن مكاحلا  اذھ  هاجتا  هزیم  يذلا  لیعامسإ 
وحن يصخشلا  هعوزنو   ، ةیبدألا ةضھنلا 
اذھ نكل   ، ةینامثعلا ةلودلا  نع  رصمب  لالقتسالا 
هسفن لیعامسإ  ىدل  هلباق  يباجيإلا  كولسلا 

وحن دالبلاب  ریسلا  ىدأ  امامت  ضقانم  كولس 
مث  ، بناجألا نم  ةنادتسالا  يف  ننفتلاو   ، سالفإلا

بناجألا نم  نيدفاولا  لایتحاو  زازتبال  اھعوضخ 
نیثالث غلب  ءالؤھ  ددع  نأ  ىتح   ، رصقلاب نیطبارملا 
لصیل و 1861  يتنس 1857  نیب  ام  يبنجأ  فلأ 
ءالجب فشكي  ددع  وھو  افلأ  نینامث  ىلإ  ماع 1865 

ةيداصتقالاو  ، ةیعامتجالا ةایحلا  ىلع  ءالؤھ  ریثأت 
. ةصاخ ةروصب  اھنم 

ماعلا فقوملا  انل  حضتي  فلس  ام  ءوض  ىلعو 
ةینایعلا هتقیقح  يف  نكي  مل  هنأ  فیكو  ةضھنلل 

نإ لب   ، رھظملا دیحو  وأ   ، اطیسب ایعامتجا  افقوم 
لالتخالاب رثأت  نم  ةیسایسلا  ةایحلا  هتفرع  ام 

دوجوف  ، سوفنلا ىلع  رثألا  غلبأ  هل  ناك  يداصتقالا 
ىلإ ةوقب  اوعس   ، ةموكحلا يف  بناجألا  نم  ءاضعأ 
اولحیل  ، نیيرصملا نم  نییلحملا  نیفظوملا  ءاصقإ 
قالغإو  ، ةیلاع تابترم  نوضاقتي  مھلحم  بناجأ 

اھلك دونجلا  نم  ةریبك  دادعأ  حيرستو   ، سرادملا

408 www.jadidpdf.com



يعولا يمانت  يف  رثألا  غلبأ  اھل  ناك  لماوع 
ةیبرعلا ةفاقثلا  حور  ىلإ  ةرظنلا  ریغتو   ، يموقلا

[381] . لئاوألا داورلا  مھلم  تناك  يتلا 
، ایبسن هروھظ  رخأت  يذلا  يریظنتلا  باطخلاف 

ةرھاظ لیثمت  تلوانت  تانياعمو  تاراشإب  لفحي 
فالتخا ىلع   ، يعامتجالا عقاولا  يف  ةضھنلا 

نأب روعشلا  ةدحب  أجافن  دقو ال   ، هداعبأو هتايوتسم 
دعب تلاز  ام  ةثوروملا  لومخلاو  دومجلا  رھاظم 
ةایحلا هذھ  ةنم  ةریثك  بناوج  ىلع  ةرطیسم 

مأ عمتجملاب  رمألا  قلعتأ  ءاوس   ، ةیعامتجالا
ةسارد لاجم  يف  أجافن  ال  دق  اننأ  امك   . درفلاب

نیب ةیعامتجالا  تاقالعلا  بناوج  نم  ديدعلا 
نم ةرفانتمو  ةنيابتم  طامنأ  دوجوب   ، دارفألا

حوضوب اھنم  ضعبلا  يمتني   ، يعامجلا كولسلا 
نأ يف  اجرح  دجن  ال  امنیب   ، ةضھنلا يعو  ىلإ 
 – هنكاسيو هرواجي  يذلا  رخآلا –  ضعبلا  بسنن 
نم الكش  حضوي  ام  وھو   ، طاطحنالا يعو  ىلإ 

هتمواقمو رضاحلا  نمض  يضاملا  خوسر  لاكشأ 
. رییغتلا حاير 

، ةقد رثكأ  امھف  ةضھنلا  ةرھاظ  انمھف  امبرو 
اذھل لوبقم  يعوضوم  ریسفت  داجيإ  لواحن  نحنو 
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ال دقو   ، ميدقلا يعولا  بساور  زیم  يذلا  خوسرلا 
روصتلا نع  يعوب  ىلختن  امدنع  الإ  كلذ  انل  يتأي 

ىلإ دئاعلا  يروفلا  هعباطب  قبسملا -  يوضھنلا 
يذلا ال ضوھنلا –  ءدب  ةلحرم  يف  ریكفتلا  ةیئاقلت 
وأ يعو " هبش   " ىوس ميدقلا  يعولا  يف  ىري 
ماكر درجم  ىوس  هیف  ىري  ال   ، الیصفت رثكأ  ةرابعب 
ولخي يذلا  يبلسلا  يفرعملا  كولسلا  رھاظم  نم 
روصت نأ  يأ   ، ریثأتلا ىلع  ةردقلا  و  ةیلعافلا  نم 
فيزم طمن  هنأ  ىلع  يعولا  اذھل  ةضھنلا  يسارد 
سانأ هيدبي  يعامتجالا  يسفنلا  طاشنلا  نم 
مدعنم يعامتجا  لكیھ  ىلإ  نومتني  فاعض 
لماعلا وھ  امنإ   ، هریصمو هراسم  ىلع  ةرطیسلا 
نورظني نیسرادلا  ءالؤھ  نم  امسق  لعج  يذلا 

هیف ىرت  ةینود  ةرظن  ةیكولسلا  هتیحان  نم  هیلإ 
هعباط و  ةایحلا  لعفب  هل  ةلص  ال  لعف  در  درجم 

. يكیمانيدلا
لوقلا ىلإ  صلخن  ةفنآلا  تاظحالملا  ءوض  يفو 
هتفاثكو اھروضح  ةوقب  تعبط  ثارتلا  ةرھاظ  نإ 

اذھ لثمتو   ، ضوھنلاو ةظقیلا  نع  ثحابلا  يعولا 
نع ثحبلا  سجاھ  يمانت  يف  روضحلا 

مامتھالا مث   ، اھرشنو اھتعابطو   ، تاطوطخملا
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نأ ةداعلا  ترج  دقو   ، اھقیقحتب ةقحال  ةلحرم  يف 
دوھجلاب هقحلي  اصاخ  افینصت  لعفلا  اذھ  فنصي 

، ةداتعملا ةيداصتقالاو  ةیعامتجالا  ةطشنألاو 
ةایح يف  ةثوثبملا  ةديدجلا  ةيویحلا  اھتضتقا  يتلا 
هب برعلا  دھع  عطقنا  حور  اھكرحو   ، ماشلاو رصم 

سانلا فغش  نیح   ، نيودتلا رصع  ةياھن  ذنم 
همیمعت لیبس  يف  مھمھ  اوضھنتساو  ملعتلاب 

لالخ هءاضم  دقفو   ، هتلعش ترسحنا  نأ  دعب 
ضعب برعلا  داعتساف   . ةضھنلل ةقباسلا  ةرتفلا 
يف تداك  وأ  تضرقنا  يتلا  مھئامدق  تاداع 

مھسفنأ نم  اودجوو   ، فیلأتلاو لیصحتلا  يلاجم 
يلع دمحم  عورشم  عم  لعافتلل  ادادعتسا 
نارمعلا تالاجم  يف  هدعب  نم  هدالوأو  حومطلا 

تفلي يذلا  نكل   . خلإ ... داصتقالاو ةحصلاو  میلعتلاو 
هاجتالا اذھ  وھ  رصم  لھأ  ةبخن  كولس  يف  هابتنالا 
ثارتلا ةرھاظ  تطبر  ةروصب   ، فالسألا ثارت  بوص 

يف ةضھنلل  افدارم  ثارتلا  ذاختا  دح  ىلإ  ةضھنلاب 
. يحالصإلا يوضھنلا  باطخلا 

روطت ىلع  هتلالد  وھ  كولسلا  اذھ  نم  انمھي  امو 
يعولا ىلع  رثؤي  هتلعج  ةقيرطب  ةفرعملا  لعف 
ميدقلا رابتعا  ةظحل  نم  هلقنيو  يوضھنلا  يبرعلا 
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ةفلتخم ةظحل  ىلإ  يضاملا  عم  لصاوتلل  اردصم 
ردصم هسفن  ميدقلا  رابتعا  ىلع  ضھنت  ایعون 
نإف  ، كلذ ةازاومبو  نكل   . لبقتسملا عم  لصاوت 
يتلا ثارتلا –  ةرھاظ  نم  لعج  ةفرعملا  لعف 

يعامتجالا طاشنلا  ىلإ  عقاولا  نمض  يمتنت 
ةرھاظ ىلإ  اھءامتنا  كلذب  دكؤتو  هوجولا  ددعتملا 
بلغ نم  دنع   ، لوحتلاب ددھت  ةرھاظ  ةضھنلا – 
ىلإ  ، يضاملا وحن  نینحلاب  روعشلا  مھیلع 
لصألا يھ  ةعزنلا  هذھو  ةضھنلا  نع  ليدب  جذومنأ 
. ةیلاغلا ةيوضاملا  وحن  هاجتالا  هنع  أشن  يذلا 
ریشن نأ  يرورضلا  نم  حبصي  قایسلا  اذھ  يفو 
ةرھاظ اھرابتعاب   ، ةضھنلا ةرھاظ  ةیصوصخ  ىلإ 
يبرعلا عقاولا  يف  مألا  ةرھاظلا  وأ   ، رھاوظلا

اھنوك يف  هذھ  اھتیصوصخ  لثمتتو  رصاعملا 
اھعاستا يھ  ىلوألا  نیتسیئر : نیتمسب  مستت 

نم ثدحي  ام  لك  لمشت  اھلعجت  ةجرد  ىلإ  ایقفأ 
ام اذھو   ، ةایحلا لوقح  نم  لقح  يأ  يف  رییغت 

ةمسلاو  ، يعامتجالاو يعامجلا  اھدعبب  طبتري 
، ةرھاظلا لغوتت  ذإ   ، اھقمع يف  لثمتت  ةیناثلا 
، كولسلاو يعولا  لمشتل  درفلا  ىوتسم  ىلع 

كلذلو  . ةیصخشلاو لقعلا  مسي  ریغت  ىلإ  يدؤتف 
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يأ  ، ةیعامتجا ةیسفن  ةرھاظ  ةضھنلا  تناك 
. ةیموقلل ةدلوم  اھنأب  اھفصو  نكمي  ةرھاظ 

لوقلا نكمي  ةفلاسلا  تامدقملا  ىلإ  ادانتساو 
نيروحملا نيذھ  لوح  رودت  ةضھنلا  فئاظو  نإ 

، يعامجلا روحملاو   ، يدرفلا روحملا  امھو :
يعو رییغت  يھ  درفلا  ىوتسم  ىلع  اھتفیظوف 
ةیبرعلا تاذلاب  طبتري  ام  لك  رییغتو   ، يتاذلا درفلا 

اذھ سم  دقو   ، میقو تاداعو   ، يدرف كولس  نم 
دقانلا ىلإ  هزواجتو  يسایسلا  ركفملا  رییغتلا 
يذلا يفصرملاو  يواطھطلا  نأش  وھ  امك  يبدألا 
ملكلا  " هباتك يف  يموقلا  يعولاب  همامتھا  زرب 
رشن ىلإ  يمارلا  هكولس  يف  زرب  امك  نامثلا "

ةیبنجألا [382] . ةغللا  ملعتو   ، ملعلا
يھف يعامجلا  ىوتسملا  ىلع  اھتفیظو  امأ 

، تاداعلا طامنأ  لثم  ةدئاسلا  ةكرتشملا  طامنألا 
يعجرملا كولسلا  میظنت  طامنأ  يأ   ، میقلا طامنأو 

ةمئالم ىرخأ  طامنأب  اھلادبتسا  ضرغب   ، ماعلا
هعوضوم يعامجلا  هبناج  يف  ریغتلاف   . رصعلل
اھمدقم يفو  ةماعلا  بلاوقلاو  ةمظنألا  رییغت 

ىلع امأ   ، ةینفلا [383]  لاكشألاو  ةیبدألا  دیلاقتلا 
لادبتسا ىخوتي  رییغتلاف  يدرفلا  ىوتسملا 
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ةئشنتلا وأ  ةثارولاب  ةلصحملا  ةیصخشلا  میقلا 
. ةئشان ةديدج  میقب   ، ةیعامتجالا

، ایبسن اھتفیظو  تفلتخا  دقف  ثارتلا  ةرھاظ  امأ 
يذلا  ، ثارتلاف  . ةضھنلا يف  ثارتلا  رودب  تطبتراو 
يعوو ةفرعم  لماع  ةيروصتلا - ةیحانلا  نم  دع – 
ظاقيإ ىلع  ةدعاسملا  ةفیظو  هیلإ  تدنسأ 
نوكت مل  ةفیظولا  هذھ  نكل  لوقعلاو  سوفنلا 
ةلصلا طبر  متي  امدنع  يأ   ، هئایحإ دعب  الإ  ةنكمم 
ثارتلا اذھ  نع  لصفنملا  يبرعلا  ناسنإلا  نیب 
كلذل ةدھمملا  بابسألا  ةئیھتب   ، هثارت نیبو 
ةروصب ولو  طبرلا  اذھ  قیقحت  نكمأ  دقو   . لصاوتلا

يھ امامت  ةضقانم  ودبت  ةلیسو  لامعتساب  ةیئزج 
. نییبوروألا بناجألا  ثارت  ةفرعم " "

ةناعتسالا ةیلمع  میظنتب  يلع  دمحم  رداب  دقو 
هريدي میلعت  وأ  ملعت  لكش  تذختا  يتلا  ةروكذملا 

، مھریغو نیقرشتسم  نم   ، نییبوروألا ملعلا  ةمئأ 
باستكا و  لیصحت  ةروكذملا  ةیلمعلا  ضرغ  ناكو 

طورش ریفوتب  ةلیفكلا  ةيوغللاو  ةیلقعلا  تاكلملا 
، هثارت مضت  يتلا  ةفرعملا  ىلع  يبرعلا  حاتفنا 
يھ  ، ددعلا ةدودحم  ةبخنل  هقیقحت  رسیت  ام  وھو 

اھتالھؤم لضفب  تیلو  يتلا  ىلوألا  ةبخنلا 
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يبرعلا يعولا  يف  اھطارخناو   ، ةديدجلا
، ةضھنلا ةفیظول  ثارتلا  لیھأت  ةمھم  ثدحتسملا 

هقیقحتو  ، هرشنو  ، ثارتلا فيرعت  ينعي  ام  وھو 
ىلع مھتدعاسمو   ، هباحصأ ةدافإل  ازھاج  حبصیل 
هطبر ةطاسوب  مھسوفن  ءایحإو  مھلوقع  ظاقيإ 

مھفالسأ لوقع  ةظقي  يھ  ةقوثوم  ةميدق  ةظقیب 
ةیلمعلا تأدب  ةروریسلا  هذھ  نمضو   . ىمادقلا

، ثارتلا ةيوھ  ةغایص  اھنمض  تمت  يتلا  ةدقعملا 
ةضھنلا برع  لبق  نم  هتیصخش  رصانع  ديدحتو 

. ةيوضھنلا هتفیظو  بساني  امب 
نكت مل  ثارتلا  هتفیظو  نأ  فلس  امم  حضتيو 

نیيرھزألا ءاملعلا  ةئف  دي  ىلع  قیقحتلا  ةنكمم 
رصم ةبخن  نولثمي  اوكفنا  ام  نيذلا   ، مھدحو
كلت روصق  دري  دقو   ، ةميدقلا ةیبرعلا  نادلبلاو 
اھنوك ىلإ  ةفیظولا  هذھ  لثم  ءادأ  نع  ةبخنلا 

ةلوادتملا ةدئاسلا  ةفاقثلا  ينبت  ةداع  ىلع  تقبأ 
هذھ نإ  لب   ، ينامثعلاو يكولمملا  نيرصعلا  ذنم 
ةبخن سیسأت  دعب  الإ  ةنكمم  دعت  مل  ةفیظولا 
سحب نيدوزملا  تاثعبلا  لاجر  نم  ةفلؤم  ةديدج 

يواطھطلا اعیمج  ءالؤھ  سأر  ىلعو   ، ديدج يدقن 
. هذیمالتو
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اولمح نيدئاعلا  نیثوعبملا  نأ  حضاولا  نمف 
ةیئادبلا اھتروص  يفولو   ، ةیبرغلا ةفرعملا  طورش 

نیب ةيوفعلا  ةنراقملا  ىلع  ةردقلا  يف  ةلثمتملا 
، نیملسملاو برعلا  رودص  ىلع  مثاجلا  رخأتلا 

يذلا نأ  ریغ   . ابوروأ هتزرحأ  يذلا  مدقتلا  نیبو 
ةرظنلا ديدجت  يف  ةديدجلا  ةبخنلا  حاجن  دعب  ثدح 

نأ وھ   ، كلذل اعبت  ثارتلا  ىلإو  ةایحلا  ىلإ 
ام اونبت  ام  ناعرس  مھارجم  ىرج  نمو   ، نیيرھزألا

اوفقوو  ، هیلإ اوبستناو   ، ثارت نم  هؤایحإ  مت 
ردص يف  اومظتناو  هتوعد  ىلع  مھسفنأ 
هلك صرحلا  اوصرحو  لب   ، هئایحإ ىلإ  نیعاسلا 
وحن ةماعلا  هجوت  ةلاسر  مھباطخ  اونمضي  نأ  ىلع 
لآ ىتح   ، ثارتلا ىلإ  سانلا  برقأ  مھنأب  داقتعالا 

هراصنأ مھدحو  مھنأب  معزلا  ىلإ  مھضعبب  رمألا 
. هیلع ةریغلا  مھل  نمو   ، هتامحو

ةفیظوب قلعتي  امیف  رمألا  سبتلا  رییغتلا  اذھبو 
تلوت نیح   ، هیلإ ةرظنلا  تفلتخا  نأ  دعب   ، ثارتلا
هذھ ليدعتو   ، هھیجوتو هموھفم  نیماضم  ديدحت 
لئاوأ نع  ایعون  افالتخا  ةفلتخم  ةبخن  ةھجولا 
باوبأ مھأ  نم  باب  حتفي  كلذبو   ، هب نیمتھملا 
يذلا يجولویسسلا  سردلل  هتاعوضومو  ثحبلا 
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ةبخنلا نيوكت  روطت  هثدحأ  امب  ماملإلا  هنأش  نم 
ىلع تأرط  يتلا  تارییغتلاو   ، موھفملا ةعناص 
نم موھفملا  راسم  هفرع  امیف  تمكحتف  اھبیكرت 
نأ فیك  كردن  انھ  نمو   . رییغتلاو لوحتلا  برضأ 

اھطابترا اھسفن  ةرھاظلاب  تطبترا  ثارتلا  ةفیظو 
كلت هیجوت  نع  لوؤسملا  يعامتجالا  لعافلاب 
. ثارتلا فراع  وھو  ةضھنلا  راسم  نمض  ةرھاظلا 
زیمن نأ  نكمي  ةفیظولا  يف  روطتلا  اذھ  حیضوتلو 
موھفم مادختسا  ةیلمع  اھب  ترم  لحارم  ةثالث 
نيوكت لحارم  عم  تنمازتو   ، ةفرعملا يف  ثارتلا 

وأ هليدعت  وأ  هعنص  يف  تمھاس  يتلا  ةبخنلا 
: هفيرحت

يھو  ، ملعتلاو ةنياعملا  ةلحرم  ىلوألا : ةلحرملا 
ةباقرلا ةفیظو  ثارتلا  موھفم  اھیف  ىدأ  ةلحرم 
ةنياعمب السوتم  ضوھنلاو  ظاقيإلا  ةیلمع  ىلع 
نیملسملا ملاع  نیب  ةفلتخملا  قورفلل  ةیعقاو 

يبوروألا ملاعلاو   ، طاطحنالاو دوكرلاب  مستملا 
. هروطتو هتيویحب  قوفتملا 

بیقنتلاو ثحبلا  ةلحرم  يھو  ةیناثلا : ةلحرملا 
علطضا دقو  يلامجلا  و  يفرعملا  يضاملا  يف 
تانوكم ىلع  فرعتلا  ةفیظوب  موھفملا  اھیف 
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يضاملا نیب  راوحلا  لیبس  كلذ  يف  اذختم   ، تاذلا
ملاع عم  ةديدج  تالص  طبر  يذلا  رضاحلاو 
ةرمث اھنأب  ةلحرملا  هذھ  فصو  نكميو   ، فالسألا
ةفراعلا تاذلا  ىلع  بلغ  دقو  يئاوطنا  كولس 
ينادجولا طابترالاو  روذجلا  عم  يھامتلا  اھیف 

ىرخأ ةھج  نم  اھیلع  بلغ  امك   ، فالسألاب
وأ يبرعلا  نحنلا "  " نزاوت نع  ثحبلا  سجاھ 

ةلحرملا هذھو   ، ةیسفن ةيواز  نم  ةیعمجلا  تاذلا 
ىلإ ثارتلا  موھفم  غيرفت  ىلإ  تدأ  يتلا  يھ 

يموھفم لثم  يفصو  عباط  تاذ  ةیئزج  میھافم 
. ةظفاحملا ءایحإلا و 

، ميوقتلاو دقنلا  ةلحرم  يھو  ةثلاثلا : ةلحرملا 
لصح يذلا  رییغتلا  ةرمث  ةلحرملا  هذھ  تناكو 
يف ةیبرعلا  ةغللا  لحم  ةیبنجألا  تاغللا  لالحإب 

ةفاقثلاب الاصتا  رثكأ  ديدج  لیج  روھظو   ، سرادملا
ةبخنلا هذھ  داعتبا  ىلإ  ىدأ  لماعلا  اذھو   ، ةیبرغلا

، ةظفاحملاو ةیئایحإلا  ةفیظولا  نع  ةديدجلا 
رثكأ ةیبرغلا  ةفاقثلاب  طابترالا  لعج  وحن  هاجتالاو 
عم لصاوتلا  ريونتو   ، ةدشو الومشو  اقمع 
نم تاذلا  جرخي  يذلا  دقنلل  هعاضخإب  فالسألا 
دودحم ریغ  حاتفنا  ةلحرم  ىلإ  ةیئاوطنالا  اھتلحرم 
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روھظل لیبسلا  دھع  امم  يبوروألا  رخآلا  ىلع 
. ثارتلل يثادحلا  موھفملا 

نویئایحإلا - 1 نولعافلا :
ةئف ىلع  نییئایحإلا  ةفص  بدألا  نوخرؤم  قلطأ 
نمم هتدقنو  ثيدحلا  يبرعلا  بدألا  ةدار  نم 
يتلا ةلحرملا  نابإ  هدقن  اوجبد  وأ   ، رعشلا اوضرق 
يف اشاب  يلع  دمحم  تاحالصإ  ةيادبب  اھل  خرؤي 

اوعلطضا نيذلا  داقنلاو  ءارعشلا  مھو   ، رصم
نمض  ، ديدجلا يبرعلا  صنلا  سیسأت  ةمھمب 

، هدقنو بدألا  ءوشن  صخي  ال  ماع  يفاقث  فقوم 
يبرعلا [384] . ةایحلا  بناوجب  طیحي  ام  ردقب 

روظنم يف  نولثمي –  ال  داقنلاو  ءارعشلا  ءالؤھو 
ةئف وأ  عمتجملا  تاقبط  نم  ةقبط  عامتجالا - ملع 

أشنملا ةفلتخم  ةیعامتجا  تائف  نإ  لب   ، هتائف نم 
يعونلا مھملاع  ىلإ  بستنت  نأ  نكمي  ءامتنالاو 

نكمي امنإو   . ءارعشلاو رعشلا  ملاع  يأ   ، صاخلا
يف مھتيوھ  ددحي  يعامتجا  فینصت  نع  ثحبلا 
يتلا ةیفاقثلا  ةفیظولا  ىلإ  ادانتسا  عمتجملا 
ناك امب  رمألا  قلعت  ءاوس  نفلاو  بدألا  ىلإ  تلكوأ 
ةینب يف  ةیبرغلا  ةراضحلا  لغلغت  ریسیت  نم 
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نھذلا فییكتو  هتاسسؤمو   ، يبرعلا عمتجملا 
ةفاقثلا نم  ةدافإلا  ةفیظول  نییبرعلا  قوذلاو 
ةمواقم ةفیظوب  قلعت  ام  وأ   ، ةبلجتسملا ةیبوروألا 

ریثأتلا [385] . كلذ 
ةيوھ قاحلإ  نكمیف   ، دقنلا ةنھم  صخي  امیف  امأ 
ةفاقثلا يبستكم  نم  ةزیمم  ةئفب  نییئایحإلا 

، ءابدألا مھیف  نمب   ، بدألا لھأ  مضت   ، ةيدیلقتلا
ىلإ يمتني  ءالؤھ  ضعبو   ، بدألا داقنو   ، نیيوغللاو
نم رخآلا  ضعبلا  دعي  امنیب   ، هیجرختمو رھزألا 
ىلإو  ، ةعماجلا ىلإ  نیبستنملا  وأ   ، نیماصعلا

فینصتلا اذھ  نكل   ، ةماع ةروصب  يندملا  میلعتلا 
ةقیثو ةلص  اھل  ءایحإلا  ةيادب  نأل  اصوقنم  ىقبي 

نیتفاقثلا نیب  عمج  نیفقثملا  نم  زیمم  طمنب 
ةدحاو لك  هيدل  تلخدتو  ةیبنجألاو  ةيدیلقتلا 

. ىرخألا ةمدخل 
بدألا ةيوھ  ديدحتل  ةضھنلا  ةفص  مدختست  ملو 
ةقباطملا ةقالعب  يحوي  يذلا  رمألا   ، ديدجلا

وأ ثعبلا  بدأو  يئایحإلا  بدألا  نیب  ةیئزجلا 
ةیفرعم ةلومحب  ءایحإ  ةظفل  دوز  ام  وھو  ةضھنلا 
ةلحرم يف  ةثادحلا  حلطصم  روھظل  قيرطلا  تدھم 
ضعب يف  ءایحإ  ةظفل  تلمح  امبرو   ، ةقحال
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اھتلالدب طبتري   ، ایقيزیفاتیم الولدم  اھتالامعتسا 
يتلا ةیھلإلا  ةردقلا  ىلع  ينيدلا  باطخلا  يف 
دعب تانئاكلا  فونصل  ةایحلا  حنمب  اھسفن  تصتخا 
يف ءایحإلا  نكل   ، مدعلا نم  اقالطنا  وأ   ، توملا
نم هتفیظو  دمتسي  يدقنلا  و  يبدألا  هموھفم 
هل تناك  يذلا  يعامتجالا  و  يسایسلا  ءایحإلا 
كلذ فولأم  نع  فالتخالا  ةحضاو  ةيراضح  ةلالد 

ةیكرحلا كلت  قطنم  ىلإ  اندنتسا  ام  اذإف   ، نامزلا
بدألا يلاجم  يف  يبرعلا  ءایحإلا  نأ  فیك  انمھف 

يف تلثمت  ةیخيرات  ةیمتحب  اموكحم  ناك  دقنلاو 
زیح ىلإ  بایغلا  لاح  نم  ميدقلا  ثارتلا  جارخإ 

. ينایعلا دوجولا 
ءایحإلا ةیكرح  نأ  ينعي  ام  وھ  جارخإلا  اذھو 
ثارتلا دادعإ  وھو  يخيراتلا  اھفدھ  ىلإ  تقیس 
ركفلا لمعي  ةمھم  ةیعامتجا  ةفیظوب  عالطضالل 
نمض اھقیقحت  ىلع  ئشانلا  يوضھنلا  يبرعلا 
لاجم قرتخت  يتلا   ، ةباتكلاو ةءارقلا  ةقالع 
ةفاقثلا لاجم  ةلاصإلاب  وھ  يذلا  ةيویحلا  ةضھنلا 

اھتیعورشم ةفیظولا  هذھ  حنمي  اممو   ، ةراضحلاو
. ءایحإلا دھجل  ةیئاقلت  ةنراقم  نم  هتھجاوم  ام 
هذھل نكي  مل  : » يقوسدلا رمع  لوقي  اذھ  يفو 
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رھظ يذلا  يوقلا  ءایحإلا  اذھو   ، ةلماشلا ةضھنلا 
يف ریبك  رثأ  تاثعبلا  لاجرو  لیعامسإ  دھع  يف 
يلع دمحم  رصع  يف  اوأشن  نيذلا  ءابدألا 

، مھعابط تدمج  نأ  دعب  لیعامسإ  اورصاعو 
اولبقتي نأ  مھیلع  اریسع  راصو   ، مھتداع تخسرو 

و ریبعتلا  يف  مھبولسأ  اوریغيو  ةديدجلا  راكفألا 
ةضھنلا رثؤت  نأ  رظتنملا  نم  نكي  مل  و   ، ریكفتلا

و  ، اھئدابم اوبرشتي  ملو   ، ءابدألا ءالؤھ  لثم  يف 
اليوط احدر  اھرونب  اوعتمتيو   ، اھادھ ىلع  اوریسي 
نم صلختلا  لھسلا  نم  نكي  ملو   ، نمزلا نم 

يضاملا كلذ  امیس  الو   ، هدیلاقت يضاملا و  راضوأ 
يوغللا فعضلا  روصع  ىلإ  تمي  يذلا  بيرقلا 
ةلثمأ مھمامأ  ءابدألا  ري  مل  ذإ   ، يقلخلا يركفلاو و 

نإ و  ابيرق  نإ  يضاملا  يف  لیق  ام  الإ  ىذتحت 
[386] «. ادیعب

ةایحلا ةضھنلا  ناسنإ  بھي  ةفیظولا  هذھبو 
هفالسأ هبیغ   ، ثارتلا نم  ایعونو  ایمك  رثؤم  مسقل 

، يراضحلا طاطحنالا  روصع  يف  نورخأتملا 
مومعلا عباط  اھل  ةیعامتجا  ةفیظو  هحنميو 

ىلإ  ، دقنلاو بدألا  دودح  ىدعتت   ، رارمتسالاو
. ةفلتخملا امھداعبأ  يف  ةفرعملاو  ةغللا 
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نم ىرج  هقیقحت  نأ  ءایحإلا  لعف  لمأت  حضويو 
ةنياعم امھلوأ  يعولا : لاعفأ  نم  نیلعف  لالخ 

نم بناوج  بایغ  ىلإ  يضفملا  صقنلا  صخشت 
امھیناثو ةیبرعلا  ةفرعملا  لقح  نم  ثارتلا 

وھو لوادتلا - نم  هتوم  يأ   – هبییغتب فارتعالا 
ءایحإ ةیلمعل  قيرطلا  دھمي  يريدقت  يتاذ  مكح 
سانأ نیب  هلوادت  حیتيو   ، ديدج نم  بیغملا  ثارتلا 
ةفیظو هئادأب  نوحمسي  و  ةددحم  ةمیق  هنوطعي 
ةمیق نمكت  مل  كلذل   ، مھتایح يف  ةصوصخم 
يف وأ   ، هتاذ وھ  هیف  نییئایحإلا  دنع  ثارتلا 
اضيأ تناك  هتمیق  نكلو   ، بسحو هداومو  هنیماضم 
ىلإ ديدجلا ) هجتنم  يأ   ) هییحم ةجاح  يف 
عباط اذ  لامعتسالا  اذھ  ناكأ  ءاوس   ، هلامعتسا
ناكو ةموميدلا  عباط  هل  ناك  مأ   ، يئارجإ يفرظ و 

. هتاذ يف  ةياغ 
امب هيونتلا  نع  بدألا  يخرؤم  ضعب  ناوتي  ملو 
ةيادب يف  ةقشمو  تنع  نم  ءایحإلا  ةیلمع  هباج 
هتجرخأ امع  دزت  مل  ىلوألا  اھروذب  نأل   ، ةضھنلا

امو  ، ةميدقلا بتكلا  نم  كاذنیح  ةیبرعلا  ةعبطملا 
هعیباني نم  هب  اودوزت  وأ   ، بدألا وبحم  هیلع  علطا 

نإ لب   ، ءارعشلا [387]  رابك  نيواود  لثم   ، ةميدقلا
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، ءيشلا ضعب  مھتیصخش  تيوق  ءابدأ   » كانھ
رھظي امب  مھبدأ  اونولي  نأو   ، اوددجي نأ  اولواحو 
كلذ يف  اوحجن  دقو   ، مھعباطب هعبطيو  مھتیسفن 
ةرطیس اومواقي  نأ  اوعیطتسي  مل  مھنكلو   ، انایحأ

، فراخزلاو تانسحملا  ءارغ  ال  و   ، ثوروملا بدألا 
اذھ مامأ  تلءاضتو   ، ةیصخشلا هذھ  تفعضف 

، يركف هللا  دبع  ةسردملا  هذھ  نمو  ءارغإلا )...( 
هذھب دیقتي  الو  هتیجس  ىلع  قلطني  انآ  هارت 
هذھب و   ، هرشن يف  ةفلكتملا  ةجمسلا  ةعانصلا 

و هتیصخش  حضتتف  ةجوجمملا  ةیظفللا  ةفرخزلا 
سانلا مھفیف  هتباتك  يف  لسرتيو   ، هتركف يلجنت 

، هتباتك يف  لیلق  اذھو   ، ءانع نود  لوقي  ام  هنم 
يفتحيو متھيو  ـد  عتسیف فرخزلا  كلذ  هبذجي  انآو 

، تارابعلا غوص  يف  اديدش  ادھج  لذبيو  عوضومب 
هرعش رثكأو   ، هتیصخش ىلع  ىغطي  اذھ  داكيو 

[388] «. زارطلا اذھ  نم  هرثنو 
لامعتسالا عمج  دقف  عضولا  اذھ  نم  مغرلابو 

لاحلا وھ  امك  نیفنآلا  نیعباطلا  نیب  ءایحإلا ) يأ  )
تدنسأ ذإ   ، يرعشلا ثوروملا  لوادتب  قلعتي  امیف 

يف ةیعون  ةیعامتجا  ةفیظو  ریخألا  اذھ  ىلإ 
ةيرعشلا دیلاقتلا  ءایحإ  ةفیظو  يھ  ةباتكلا  میظنت 
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مظنلاو ةباتكلا  بیلاسأ  ءایحإو   ، ةميدقلا
تالص ءوشن  ىلإ  ىدأ  يذلا  رمألا   ، اھیلإ ةبستنملا 
تدنسأ امك   ، ميدقلا عمتجملا  عم  ةرشابم  ریغ 
ةیلامج ةفیظو  ىرخأ  ةھج  نم   ، ثوروملا ىلإ 
ناتریخذلا اھنزتخت  داومو  میق  ةعومجم  هرابتعاب 

ضرغب  ، ةیفرعملاو ةيوغللا  ناترصاعملا : ناتیبرعلا 
. ةیلامجلا ةربخلا  مكارت  عیسوت 

، ارمضم ایساسأ  ابناج  ءایحإلا  ةفیظو  نمضتتو 
يف لثمتت  ةلباقم  ةیئاقلت  ةفیظو  نع  ةرابع  وھ 

نيرخأتملا روصع  يف  ثارتلا  نم  ةلوادتملا  ةتامإ 
وأ  ، هجارخإو ينامثعلاو ) يكولمملا  نيرصعلا  )
نم ایلك  هبییغت  دصقب   ، لامعتسالا زیح  نم  هداعبإ 

ةفیظولا هذھو   . يوضھنلا يئایحإلا  ىعسملا 
ةنياعملا نم  اھدوجو  تدمتسا  ةرمضملا 

اليدب اھنم  لعجي  يريدقت  مكح  نمو   ، ةقباسلا
يبلسلا هریثأت  نم  صلختلا  ىلإ  لیبس  ال  ايوضع 
يبدألا لامعتسالا  لاجم  نم  هتلازإو  هرتبب  الإ 

. يدقنلاو
نيرصعلا ثارت  ةحازإ  ةیلمع  نأ  عقاولاو 
ببست امنإ  لوادتلا  نم  ينامثعلاو  يكولمملا 

يف لمحت  ةليدب  ةءارقو  ةباتك  دیلاقت  لالحإ  اھیف 
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ارمأ نيرخأتملا  ثارت  ءاقب  لعجت  ةيدقن  ةمیق  اھتاذ 
مامتھاو  ، هقوذت نع  ةبخنلا  فارصنال   ، نكمم ریغ 

وھو  ، ديدجلا هليدبب  يلامجلا  قوذلا  يعناص 
ىلع يوقلا  لیلدلاو   . يلھاجلاو يسابعلا  ثارتلا 

، قحاللا يعامتجالاو  يبدألا  روطتلا  وھ  كلذ 
رعشلا يمظان  نم  ديدعلا  رارمتسا  دؤي  مل  ثیح 
مھطمن ىلع  ري  ـ سلاو نير  ـ خأتملا رثأ  ءافتقا  يف 
قوذلا نأ  نم  مغرلاب  ركذت  ةجیتن  ةيأ  ىلإ  روجھملا 
نكمت ةلزنم  ىلإ  الصو  دق  انوكي  مل  دقنلاو  يبدألا 
يلع هرصاعم  وأ   ، يثیللا يلع  خیشلا  لثم  ابيدأ 
فعض وأ  هبولسأ  بویع  ىلإ  هبنتلا  نم  رصنلا  يبأ 
ضرفي نأ  ىلع  دعاس  يذلا  رمألا  هرعش [389]  .
يسابعلا نيرصعلا  ثارتب  رثأتملا  قوذلا 

كلذ حزحزي  ملو   ، ةلماك امھتنمیھ  يلھاجلاو 
عقاولا لعافتو   ، ةیبوروألا ةفاقثلا  ذوفن  الإ  ریثأتلا 
بحاص امو   ، اھعم يدقنلاو  يبدألا  هيدعبب  يبرعلا 
ثارتلل نيابملا  ديدجتلا  برضأ  نم  لعافتلا  اذھ 

. ميدقلا
نم اھتیعورشم  ةروكذملا  ةیلمعلا  تدمتسا  دقو 
ةنادإ نأ  ينعي  كلذ ال  نكل   ، اھسفن ةضھنلا  ينعم 

لك نم  هولخ  ةرورضلاب  ينعت  نيرخأتملا  ثوروم 
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مكحلا لمح  دقف  كلذ  عمو   . ةینف وأ  ةیخيرات  ةمیق 
نیيوضھنلا دنع  ةیبلس  ةيراضح  ةلالد  هیلع 

عالطالا نم  مھل  تلصح  يتلا  ةفاضإلا  ببسب 
ام لضفت  يتلا  فالسألا  فراعم  نم  ديزم  ىلع 
مولع نم  بناج  ىلع  مھفرعت  نم  مث   ، هوثرو
نم هوفرع  ام  ةصاخ  ةروصبو   ، مھتفاقثو نییبوروألا 

عانتقالا مھيدل  كاردإلا  مكلذ  ززعف   ، مھبادآو مھدقن 
ثارتب نيرخأتملا  ثارت  لادبتسا  رارق  نوكب 
ةیعجرم نع  اولخت  كلذبو   ، بئاص رارق  نیمدقتملا 
يناثلا ىلإ  ءایحإلا  ةلحرم  ةلیط  اومكتحاو  لوألا 

نم اولعجو   ، يقوذلاو يلامجلا  مھعجرم  هرابتعاب 
ةیفلخلا تمساق  مھل  ةیفلخ  ةیفرعملا  هتیفلخ 

اذھو  ، لعافتلاو ریثأتلا  لاجم  ةیبوروألا  ةیفرعملا 
مھھاجتا تدكأ  يتلا  بابسألا  مھأ  نم  لماعلا 

. هوحم ىلإ  يعسلاو   ، نيرخأتملا ثارت  بییغت  وحن 

نوظفاحملا - 2 نولعافلا :
نیظفاحملا ةفص  ثيدحلا  بدألا  وخرؤم  قلطأ 

نيذلا كئلوأ  مھ   ، نییئایحإلا ءابدألا  نم  ةئف  ىلع 
نأ يھ  ىلوألا  يبرعلا  بيدألا  ةمھم  نأب  اوحرص 
، برعلا فالسألا  دیلاقت  ىلع  انیمأ  اسراح  نوكي 

فلخلا فيرعت  بجاوب  كلذ  ىضتقمب  ضھني  نأو 
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ءاج نم  اھثراوت  امك  فالسألا  كئلوأ  دیلاقتب 
اھمادختساو اھجاتنإ  طورش  نمض  يأ   ، مھدعب

. ةیلصألا
يعاولا ریغ  ءاقبإلا  ةھج  نم  ينعت  ةظفاحملاف 

ادئاس لظ  يذلا  يعامجلا  كولسلا  طمن  ىلع 
اوعاري نأ  ىلع  سانلا  دوعت  ثیح  نورق  ذنم 
يفو  ، مالكلا يف  مھفالسأ  نع  ةروثأملا  دیلاقتلا 

، ةضھنلا حور  اھذبن  دیلاقت  يھو  ةباتكلا  بیلاسأ 
رعش يف  ترمتسا  اھنكل   . هلھأ قوذ  اھنجھتساو 
اودعأ نيذلا  ىمادنلا  ءارعشلاب  اوفرع  نم 

اھطورشب اومزتلاو   ، ةفیظولا هذھل  مھسفنأ 
. اھطباوضو

ىدحإ يھو   ، ةمدانملا يقوسدلا  فصو  دقو 
تافص اھل  ةقاش  ةعنص  اھنأب   ، ةظفاحملا قرط 
ةطاحإلا اھنمف : تافصلا  هذھ  امأ  طورشو «  ةریثك 

، هلاثمأو هرداونو  هرثنو  هرعش  ةياورو  ميدقلا  بدألاب 
لئاخد ةفرعمو   ، ةھيدبلا ةعرسو  داحلا  ءاكذلا  مث 

اذھ نم  مھأو   ، ةنيابتملا اھلاوحأ  ةسرادو  سوفنلا 
مئاخس لالتسا  ىلع  ةرداق   ، ةحرم ةعیبط 
راقولاب ظافتحالا  عم  كحضلا  ثعبو   ، سوفنلا

نإ مث  ناھيو )...(  ميدنلا  نھتمي  ىتح ال   ، ةلزنملاو
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سلجم يف  ثدحت  يتلا  ثداوحلل  ىدص  ميدنلا 
رعشلا لوقیف  هبدأ  يف  اھلجسي   ، میظعلا وأ  ریمألا 

، ریمألا لحري  ثیح  ةنكمملا : تابسانملا  لك  يف 
وأ ةیشاحلا  دارفأ  دحأ  يقتري  نیحو   ، دوعي نیحو 
يفو  ، ديدج دولوم  دلوي  نیحو   ، بقلب هیلع  معني 
نم كلذ  ریغ  يف  لب   ، متآملا و  حارفألاو  دایعألا 

[390] «. ةضراعلاو ةئجافملا  تابسانملا 
ةعیبط هتضتقا  ام  نیب  اوعمج  ىمادنلا  ءارعشلاف 
نیبو  ، مالكلا يف  قذحو  ءاكذو  فرظ  نم  مھتمھم 
دیقتلا نم  اھسفن  ةمھملا  كلت  مھیلع  هتضرف  ام 

ام ریثتست  ال  ةمولعم  تاعوضوم  يف  مظنلاب 
نع ریبعتلا  بابسأ  حیتت  ، و ال  روعش نم  مھلئاخدب 
ميدنلا تفتلي  املق   » ذإ مھنم  دحاولا  ةیصخش 
اھرعاشم زازتھا  وأ   ، اھبح جعاول  رھظیف  هسفنل 

«. هتیشاحو ریمألا  ریغ  ىلإ  تفتلي  وأ   ، اھفطاوعو
يف نودعي  ءارعشلا  نم  عونلا  اذھو   [391]

رصع رعش  مھدیلقت  نأب  انملس  اذإ   ، نیظفاحملا
مھجسن نأو   ، ةظفاحملا بورض  نم  برض  فعضلا 

مظنلا دیلاقتل  يفولا  بجعملا  جسن  هطمن  ىلع 
. اھطورش ققحي  يذلا  ةعنصلاب  لقثملا   ، فلكتملا

[392]
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نیظفاحملا نم  نیفنص  بدألا  وخرؤم  زیم  دقو 
ىلع نوظفاحملا  امھ : نيرخأتملا  ثوروم  ىلع 
يبأ يلع  خیشلا  لثم  ةغللا  فعض  روصع  ثوروم 
مث (. 1896 -1830  ) يثیللا ىلعو  ت1880)،   ) رصنلا
نم اعون  مھتیصخش  تزرب  نيذلا  نوظفاحملا 
مھنكل  ، ةرابعلا ةحاصفب  مھئافتحا  لالخ  نم  زوربلا 
مھتلثمأ نمو  رصعلا  اوبكاوي  ملو  ةركفلا  اولمھأ 

دبعو  ،(1880 -1825  ) يتاعاسلا توفص  دومحم 
يسولألا هللا  دبعو   ،(1890-1834  ) يركف هللا 

(. 1813-؟  ) مھیب نیسحو   ،(1874-1832)
ىلع ةیناث  ةھج  نم  لدي  ةظفاحملا  موھفم  نكل 
داقنلاو ءابدألا  زیم  يذلا  ظفاحملا  يعولا  نم  عون 
ةرتفلا يھو  ءایحإلا  نم  ةرخأتم  ةلحرم  يف  برعلا 
ظفاحو كب  يقوش  دمحأ  رعش  اھیف  رھدزا  يتلا 

وھو  ، امھرثأ ىفتقا  نمو   ، ةصاخ ةروصب  میھاربإ 
كولسلا طمن  ىلع  ةظفاحملا  دصقت  يعو 

عضوو ءایحإلا  لاجر  هب  ضھن  يذلا  يعادبإلا 
. يدورابلا يماس  دومحم  ىلوألا  هسسأ 

طمن ىلع  ءالؤھ  دنع  لدي  ةظفاحملا  موھفمف 
، نییئایحإلا ةروث  دعب  دجتسا  يذلا  كولسلا 

ةميدقلا بتكلا  نم  مھم  بناج  رشن  يف  اھحاجنو 
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بدألا يلا  ـ جم يف  امیسالو   ، تالاجملا لك  يف 
ىلإ هب  ةراشإلا  موھفملا  ولوادتم  دارأ  دقو   ، دقنلاو
ىلع صرحلاو   ، ةدجتسملا ءایحإلا  دیلاقتل  ءافولا 
ءایحإلا نم  ةدوشنملا  ةياغلا  غولب  ةیغب  اھرارمتسا 

نم  ، لثامي رضاحلا  يبرعلا  رعشلا  لعج  يھو 
هروصع يف  يبرعلا  رعشلا   ، هلامجو هتمیق  ثیح 

. يسابعلاو يلھاجلا  ةصاخو   ، ةیھازلا
هباشتلا نأل  امھضعب  نع  نافلتخم  ناموھفملاو 

نوكتي يتلا  لاعفألا  ةلسلس  يف  نمكي  امھنیب 
موقت يتلا  سسألا  نأ  ریغ   ، ظفاحملا كولس  اھنم 

ذإ  ، احضاو ایعون  افالتخا  فلتخت  لاعفألا  كلت  اھیلع 
نيرخأتملا ثوروم  ىلع  ةظفاحملا  نم  دصقلا  ناك 
ثوروملا اذھل  ةنوكملا  دیلاقتلا  رارمتسا  وھ 

ةعانق نمو   ، اھب باجعإلا  رعاشم  نم  اقالطنا 
احلاص ایلامج  اجذومنأ  اھیف  ىرت  ةيركف 

نع تفخأ  يتلا  ةعانقلا  يھو   . مادختسالل
كلذ بویع  نویئایحإلا  هیف  ىأر  ام  اھباحصأ 

. ثوروملا
ال يھف   ، ءایحإلا دیلاقت  ىلع  ةظفاحملا  امأ 
، لقألا يف   ، ةيركفلا اھتیحان  نم  فدھتست 
يھ ام  ردقب   ، ىمادقلا ثوروم  ىلع  ةظفاحملا 
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ثوروم لحم  لولحلل  حلصي  ليدب  نع  ثحب  ةیلمع 
نم دجتسم  برض  ثحبلا  اذھ  داق  دقو   . نيرخأتملا
ىلإ هابتنالا  هباحصأ  عاطتسا  يذلا  يدقنلا  يعولا 
داجيإ عاطتساو   ، لدبتسملا ثوروملا  كلذ  بویع 

، هنم صلختلا  ةیلمع  قیقحتب  ةلیفكلا  لئاسولا 
هتانوكم ثیح  نم  فلتخي  هنع  ليدب  باستكاف 

. هتباتك تاودأو   ، ةیلامجلا ةمیقو   ، ةیفرعملا
ساسأ يناغفألا  نيدلا  لامج  عضو  دقو 
نيدلاب ةیندملا  طبر  نیح  يركفلا  ةظفاحملا 
نیيرھدلا ىلع  درلا  ةلاسر  يف   ، رفكلاب اھداسفو 
لوصألاب كسمتلا  ىلإ  نییقرشلا  هتوعدو   [393]

تكسمت ام  يھ  اھنأل   ، مھفالسأ اھیلع  ناك  يتلا 
دقو بناجلا [394]  . ةزيز  ـ علا ـة  يبنجألا لود  ـ لا هب 
نيدلا لامج  دنع  ةظفاحملا  موھفم  طبترا 

هنع تفرع  يتلا  زازتعالا  رعاشمب  يناغفألا 
َركنت نَم  ِركنت  نم  هزازئمشاو   ، هتغلو هتیقرشب 
اعوضخ كولسلا  اذھ  يف  ىأر  هنأل   ، هتغلو هتیموقل 
هیعس ىلع  هل  انوعو   ، همیلاعتو رمعتسملا  ریثأتل 
اذھ نأ  ریغ  يقرش [395]  وھ  ام  لك  نم  طحلا  ىلإ 
مل ةیجولويديإلا  ةيؤرلا  هیلع  تبلغ  يذلا  روعشلا 
ناك ذإ  دیلقتلل  افدارم  ةظفاحملا  نم  لعجي  نكي 
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اودھتجا ةمئألا  نم  لوحفلا   » نأب نیقي  هيدل 
لكب اوطاحأ  مھنأ  دقتعن  نأ  حصي  نكلو ال  اونسحأو 
سیل نآرقلا  هاوح  امیف  مھُداھتجاو   ، نآرقلا رارسأ 

[396] « ... ًةرطف الإ 
ةحارصب يناحيرلا  نیمأ  ربع  ةيدقنلا  هئارآ  يفو 

، اھانعم دقنو  ةظفاحملا  فيرعت  يف  هبھذم  نع 
ال يتلا  ةنكمملا  ةظفاحملا  دودح  حیضوت  ةیغب 
نیب هاجتالا  اذھ  يفو   ، ديدجتلاو عادبإلا  ضراعت 
يتلا ةغللا  ىلع  ةریطخلا  ةیبلسلا  راثآلا  يناحيرلا 
عونلا اذھ  ضفرف  ةظفاحملا  اھیلإ  دوقت  نأ  نكمي 
ةغللا يقر  نإ  هلوقب «: اعطاق  اضفر  ةظفاحملا  نم 

ةظفاحملا عم  اھفولأم  نم  جمسلا  میقعلا  ىلع 
ىلع مویلا  باتكلا  نم  نوجراخلاو   . اھحور ىلع 

، كیلإ لیخیف   . نوریثك اعم  حورلا  ىلعو  فولأملا 
يف ةیبنجأ  ةغل  أرقت  كنأ   ، نورشني ام  علاطت  تنأو 
هیفو ءاشنإلا –  اذھ  لضفأ  ينكلو   ، ةیبرع ظافلأ 
يبرع ءاشنإ  ىلع  هیف –  ام  ةكاكرلاو  ةبارغلا  نم 
هنياعم تذخأ  دقو  هتايوبیس "  " ىلع رابغ  ال 

نم هریغو  ةيردلا " دئارفلا   " نم هنيابمو 
هذھ لثم  ررض  نأ  يدنعو   . ةيوغللا تاطنحملا " "
نم يف  بناجألا  تاغل  ررض  نم  دشأ  بتكلا 
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لوقي نأ  ذیملتلا  انملع  اذإ  اننإو   . ةباتكلا نونسحي 
داع و" ریمألا ." راس   " نم الدب  هباكر " تكرحت  "
بلق و" ایعس ." قفخأ   " نم الدب  نینح " يفخب 
نم اھریغو  هدھع ." ثكن   " نم الدب  نجملا " رھظ 
هملعن اننإف   ، مودس رامثب  ةھیبشلا  نایبلا  رامث 

اذھ لثم  يف  نإ   . هنامز ءانبأ  همھفي  ال  امالك 
[397] « اھتومو ةغللا  مقع  دیلقتلا  اذھ  لب   ، ميدقلا

ةظفاحملا موھفم  سابتلا  ىلإ  ىدأ  ام  كلذ  لعلو 
رودلا امو  ؟  نوظفاحملا مھ  نمف   ، دیلقتلا موھفمب 
؟ هتینفو رعشلا  لامج  عنص  يف  هب  اوضھن  يذلا 

ثارتلا ةفیظوو  ةضھنلا 
ةضھنلا ةروریس  نإ  ةيرظن  ةيواز  نم  لوقلا  نكمي 

نكل  ، ةماعلا ثارتلا  ةفیظو  تددح  يتلا  يھ 
ناك يذلا  وھ  ضھني  نأ  هیلع  ناك  يذلا  ناسنإلا 
هب نیعتسي  يذلا  ام  ريدقتب  موقي  نأ  اضيأ  هیلع 

تالاجملا يأ  يفو   ، لومأملا ضوھنلا  قیقحتل 
ةفیظو نأ  ولو   ، كلت وأ  ةفیظولا  هذھ  ثارتلل  دنسي 
دصقلاو طیطختلل  عضخت  امئاد  نكت  مل  ثارتلا 
ةیئاقلت اھراوطأ  ضعب  يف  تناك  امنإو   ، يعاولا

رود نم  ثارتلا  نم  رظتني  امیف  نأشلا  وھ  امك 
دارفألل ةیسفنلا  ةایحلا  ميوقت  يف  هب  علطضي 
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. مھتعامجلو
ىلع ادامتعا  ثارتلا  ةفیظو  نع  انثحب  ام  اذإو 

ةیسایسو ةيداصتقا  ىلإ  ةایحلا  نيدایم  فینصت 
لك يف  ثارتلا  ةفیظو  نإف  ةیفاقثو  ةیعامتجاو 

لقحلا اذھل  ام  اھزیمیس  لوقحلا  هذھ  نم  لقح 
لاجملا يف  ثارتلا  ةفیظوف   ، ةیعون ةیصوصخ  نم 

مظنت يتلا  ةثوروملا  ةمظنألاب  قلعتت  يداصتقالا 
، ةعامجلا لخادو  دارفألا  نیب  ةيداصتقالا  تاقالعلا 

ىقبت ةملسملا  ةیبرعلا  تاعمتجملا  يفف 
عاونأ ضعبو  دوقعلاو  ةیصخشلا  تالماعملا 

دح ىلإ  ةعضاخ  يعامتجالا  لفاكتلا  لثم  كولسلا 
هجتت امنیب  ةعيرشلا .)  ) ينيدلا ثوروملل  ریبك 
نیناوقلل عوضخلا  وحن  تاسسؤملا  نیب  تاقالعلا 
طیحملا اھمكحي  يتلا  لماعتلا  دعاوقو  ةیعضولا 

. يجراخلا
تاقالعلاب قلعتي  امیف  نأشلا  كلذكو 
ةرسألاو جاوزلا  ةسسؤم  لازت  ام  ذإ   ، ةیعامتجالا
ثوروملا نم  ةيوق  رصانع  ىلإ  مكتحت  ةیبرتلاو 

نوك نم  مغرلاب  يحیسملا  وأ   ، يمالسإلا ينيدلا 
راكفأ نم  ریثكلل  بابلا  تحتف  ثيدحتلا  ةیلمع 
ىلع ریثأتلا  اھتلواحم  نم  مغرلاب  يتلا  رییغتلا 
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نإف ثوروملا  نع  ادیعب  اھھیجوتو  ةضھنلا  راسم 
ةیعامتجالا ةینبلا  مدھ  ىلإ  ضفت  مل  اھدوھج 

" ةثيدحلا  " ةسردملا ةسسؤم  نإ  لب   ،" ةيدیلقتلا "
هتابنتساو ثوروملا  ةياعرل  ةعرزم  دعت  نأ  نكمي 
سرادملاف  ، ةیعامتجالا ةسرامملا  عقاو  يف 

ةینغ داوم  نیملعتملل  مدقت  تكفنا  ام  تاعامجلاو 
. هلوح وأ   ، ثوروملا نم 

يلع دمحم  نم  ءدب  ةساسلا  ةبخن  ناك  املو 
نم ءدب  ركفلا  لھأ  ةبخنو   ، هفلخ نمو  اشاب 
مھ  ، لایجألا نم  مھدعب  ءاج  نمو   ، يواطھطلا
، اھراسم وططخمو  اھتداق  يأ   ، ةضھنلا ةبخن 
دقف  ، هسفن تقولا  يف  راسملا  اذھ  ةدقنو 

مھتضھن فادھأ  مسر  تامھمب  اوعلطضا 
نكمي يتلا  قرطلاو  لئاسولا  فصوو   ، ةلومأملا
يتلا ةیلمعلا  هذھ  حاجن  لجأ  نم  اھب  ةناعتسالا 
ةیجيردت ةروصب  تعسوتو   ، يسایس لعفب  تأدب 

ةغللو  ، ركفلاو ةراضحلل  ريوطت  ةیلمع  حبصتل 
. يلامجلا قوذلاو   ، دقنلاو اھبادآو 

ةلمح لبق  ترھظ  ةیلمعلا  هذھ  رداوب  نكل 
ناك ةیعامتجا  ةقبط  زورب  عم  رصم  ىلع  نویلبان 

، ةيرصملا ةایحلا  بناوج  ضعب  ىلع  حضاو  ریثأت  اھل 
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طابقألاو ءاملعلا  نم  تفلأت  يتلا  ةقبطلا  هذھو 
يف روطت  نم  ثدحي  ام  ةدایق  لئاسو  ضعب  تزاح 
لقألا يف  تعاطتسا  اھنأ  وأ   ، يرصملا عمتجملا 

مھ ءاملعلاف   ، روطتلا اذھ  جئاتن  نم  ةدافتسالا 
لبق يأ  - ماع 1795  میھارباو  دارم  اوربجأ   » نيذلا
ىلع عیقوتلا  ىلع  طقف - تاونس  ثالثب  ةلمحلا 

ةیفسعتلا لئاسولا  لاطبإب  اھیف  نادھعتي  ةجح " "
ناعتسا دقو   [398] « اھعمجو بئارضلا  ضرف  يف 
فارشألا بیقن  لثم  ءالؤھ  ضعبب  يلع  دمحم 
تاداسلا دمحم  ةقفر  داق  يذلا  مركم  رمع 

رھاقلا ةروث  يرھوجلا  خیشلاو  يقورحملاو 
همكح ناكرأ  دیطوت  دعب  اضيأ  ناعتسا  امك   ، ةیناثلا

. نییحیسملا نیيروسلاب 
ال  ، ةضھنلا فئاظو  ضعب  نإ  لوقلا  نكمملا  نمو 
امنإ يداصتقالاو  يعامتجالا  اھيدعب  يف  امیس 

ةیسنرفلا ةلمحلا  لبق  ةحضاو  ریغ  ةروصب  تزرب 
نع ثحبت  تأدب  فئاظولا  هذھ  نكل   ، رصم ىلع 

فلتخم يف  قیقحتلا  ىلإ  حضاولا  اھقيرط 
، يلع دمحم  تاعورشم  قالطنا  ذنم  نيدایملا 
هب ينعنو   ، لوألا يفاقثلا  هعورشم  اھمدقم  يفو 

. ابوروأ ىلإ  تاثعبلا  لاسرإ  عورشم 

437 www.jadidpdf.com



ةفیظوب ةضھنلا  رصع  يف  ميدقلا  ثارتلا  علطضا 
حبصتل ةیمالسالا  ةیبرعلا  ةفاقثلا  راسم  رییغت 
اھتاموظنم يف  ةيویحلا  ثعبب  لفكتلا  ىلع  ةرداق 

لماعلا اذھ  رھظ  دقو   ، ةیتاذ ةقيرطب  ةفلتخملا 
يذلا يلخادلا  يئامحلا  لعفلا  در  نع  ربعیل 
يلحملا عضولا  وھو   ، يجراخلا هجوملا  لباقیس 

اھنأكو ةفاقثلا  هذھ  هعم  تدب  يذلا  يملاعلاو 
يبرعلا خيراتلا  شماھ  ىلع  ةعوضوم 

امم  ، اھئاقب تاموقم  جاتنإ  نع  ةزجاع   ، يناسنإلاو
، ضارقنالاب ةددھم  اھنوك  ىلع  ةيوق  ةراشإ  ىطعأ 

ابوروأ ةفاقث  هب  اھدوجو  ددھتت  يذلا  بالتسالا  وأ 
اھیلإ رظن  ثارتلا  ةفیظوف   . اھروطت مظاعتي  يتلا 
ضوھنلا لئاسو  نم  ةمھم  ةلیسو  اھنأ  ىلع 

اذھ ةفاقث  عم  فیكتلا  تلھس  اھنأ  ةسیئرلا  اھتزیم 
. ناسنالا
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: عباسلا لصفلا 
ثار ــ تلا ـة  يلا ــ مج

اھعطاقتو تایلامجلا  لخادت 
بدألا داقن  نم  ةثادحلا  يرظنم  ضعب  مدختسا 

نم ابكرم  احالطصا  رصاعملاو  ثيدحلا  يبرعلا 
حالطصا وھ  ثارتلا "  و" ةیلامجلا "  " يحلطصم
مھيدل مادختسالا  اذھ  نرتقا  دقو   ، ثارتلا ةیلامج 

نع ربعت  يتلا  تاعوضوملا  رصح  يف  ةبغرلاب 
بدألا ءایحإ  ةیلمع  لوح  راثت  تالكشمو  اياضق 
هذھب رثأتملا  بدألا  ريوطتو   ، ةھج نم  ميدقلا 
ةیبنجألا بادآلاب  العفنمو  ارياسم  حبصیل  ةیلمعلا 

ةدفاولا [399] .
بدألا سیسأت  نمضتي  يذلا  قایسلا  اذھ  يفو 
يتلا ةیبدألا  ةساردلاو  دقنلا  سیسأتو   ، ثيدحلا
تقولا يف   ، سردلاب سیسأتلا  ةیلمع  لوانتت 
ةلكشم حرطي  ةیلامجلل  ریظنتلا  نإف   ، هسفن
ریياعملاو دیلاقتلاو  میقلا  نیب  عطاقتلاو  لخادتلا 
ةیبرعلا ةیلامجلا  ةربخلا  نم  ةسبتقملا  ةینفلا 
ةیلمع بحاصت  نأ  ضرتفملا  اھتریظنو   ، ةميدقلا

، ةماعلا اھصئاصخب   ، ةمئاق ةیبدأ  عاونأ  سابتقا 
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ىلإ اھعم  لقتنت  يتلا  اھریياعمو  اھسسأو 
ةیبرعلا [400] . ةیلامجلا  ةيرظنلا 

ذختا يذلا  بدألل [401]  رخأتملا  ریظنتلا  نكل 
طورشو  ، عادبإلا تالكشم  لوح  تاشقانم  لكش 

حرط دق  نكي  مل   ، اھدقنو  ، ةیبدألا صوصنلا  جاتنإ 
هجتا ام  ردقب   ، ةضھنلا ءدب  دنع  ریظنتلل  اماع  اراطإ 

تاموصخلا ترھظ  ثیح   ، ةسرامملا بناج  وحن 
، ديدجتلاو ديدجلا  راصنأ  نیب  ركبم  تقو  يف  ةیبدألا 

اذھو  ، ةیناث ةھج  نم  هدیلقتو [402]  ميدقلا  راصنأو 
ةيادب يف  ةيدقنلاو  ةیبدألا  تاھاجتالل  میسقتلا 

ثيدحلا [403] ، رصعلا  ةلیط  رمتسا  يذلا   ، ةضھنلا
ضعب ىلع  ةیطغتلا  يھ  ةمیخو  ةجیتن  ىلإ  ىدأ 
ةیبدألا رھاوظلل  ةیعقاولاو  ةیعوضوملا  تایطعملا 

ءارو ـت  فتخا دقف   ، ةددجملاو اھنم  ةیئایحإلا 
ءا ـ يزأب تيز  تـ يتلا  تا - ـ میسقتلاو فقاوملا 

ةرھاظلا قئاقح  نم  ریثك  ةیجولويديإ - تاراعشو 
دیلقتلا تاحلطصم  تحبصأو   ، ةديدجلا ةیبدألا 

تاحلطصملل لئادب  ةرصاعملاو  ةلاصألاو  ديدجتلاو 
هذھ تنمضو   ، ةیلامجلاو ةینفلا  ةيدقنلا 
ةقالع اھل  ةیسفن  تايوتحمو  ناعم  تاحلطصملا 

، ةضھنلا قاثبنا  ةقيرط  هتلمح  يذلا  راكفألا  عارصب 
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ديدجلا يراضحلا  اھعورشمل  طیطختلا  ةقيرطو 
هكاردإ ةقيرطو  لامجلاب  اھتقالع  نم  رثكأ   ،  [404]

. هريدقتو
ىلإ ةراشإلا  وأ  لیلدتلل  میسقتلا  اذھ  لدو 
خسري نأ  كشوي  فینصت  ىلع  يلامجلا  يعولا 
رارقتساب ةیئاھنو  ةمساح  ةروصب  داقتعالا 

نيذلا ديدجتلا  راصنأ  نیب  هتیعوضومبو  فینصتلا 
، راكتبالا ىلع  لیلدت  لك  مھتیمست  تبطقتسا 

ةراشإلا مھتیمست  تلمح  نيذلا  دیلقتلا  راصنأو 
ةیلامجلا نأ   ، ميدقلا ىلع  مھئافكنا  ىلإ  ةحضاولا 

يف ةليوط  ةدمل   – ىنبتس ةيوضھنلا  ةیبرعلا 
نيدض نیب  لباقتلا  اذھ  ساسأ  ىلع  بلغألا -

نم نوكي  امبرو   ، يبوروأ ديدجو  يبرع  ميدق 
مكلذ جتني  نأ  ةلومأملا  عضولا  اذھ  نساحم 
نيذھ نیب  يلدجلا  لعافتلا  نم  اعون  لباقتلا 

ثیح ال نم  هدض  امھنم  لك  مدخي  نيذللا   ، نيدضلا
دصقي [405] .

خيراتو ثيدحلا  يبرعلا  دقنلا  خيرات  ةءارق  نكل 
ضھنت طیسب  ءزج  نم  رثكأ  تسیل  يتلا   ، بدألا

نم ذختت  يتلا  ةلماشلا  ةیلكلا  ةءارقلا  هیلع 
نم رثكأب  فشكت   ، اھل اعوضوم  ةیبرعلا  ةضھنلا 
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دصقن يذلا  يفرعملا  مھولا  اذھ  نأ  لیلدو  ىطعم 
ةیبدألا تاھاجتالل  يجولويديإلا  میسقتلا  هب 
فرعتلا عنمت  يتلا  ةیطغتلا  ىلإ  برقأ  وھ  ةيدقنلاو 
ثيدحلا بدألل  يلامجلا  عضولا  ىلع  يعوضوملا 

رثكأ يھ  ةیبرعلا  ةیبدألا  ةعقاولا  نأل  هدقنو [406]  .
اھسفن صوصنلا  نیماضم  كرتن  نأ  نم  ادیقعت 

ال يتلا  ةماعلا  اھتینب  ىلع  مكحلا  ىلإ  انھجوت 
ىلإ اھیف  لیبس  الو   ، ىنعمو ىنبم  نیب  اھیف  زییمت 

ال رخآ  رصنع  نع  هنم  ضيرحتب  رصنعلا  اذھ  لزع 
هب [407] . الإ  هل  انكاردإ  لمتكي  نأ  ضرتفي 

ةیلامجلا رصانع  بیترت  ةداعإ  اندرأ  ام  اذإف 
حضوت يتلا  ةیخيراتلا  ةءارقلا  ءوض  ىلع   ، ةیبرعلا
ةطبترملا اھلوصأو  ةیجولويديإلا  فینصتلا  بابسأ 

كارح تعنص  يتلا  ىوقلا  نیب  يعامتجالا  عارصلاب 
لالخ نم  لواحت  يتلا  ةیصنلا  ةءارقلاو   ، ةضھنلا

يلامجلا يعولا  ىلإ  ذفنت  نأ  صنلل  ةینفلا  ةدحولا 
صوصنلا يف  امھرصانع  ةثوثبملا  هیقشب 

اذھ رصانع  نإف   ، نیھاجتالا ىلع  ةبوسحملا 
ىلإ اندوقتس  اھبیترت  داعملا  يلامجلا  يعولا 

ةیلامجلل نیتنوكم  نیتسیئر  نیتقالع  زییمت 
: امھ ةیبرعلا 
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ریياعملاو میقلا  نیب  لخادتلا  ةقالع  الوأ :            -
نیب لخادتلا  وھو   ، هنیماضمو صنلا  جاتنإ  تایلآو 
ةیلامج تایطعمو   ، ةميدق ةیبرع  ةیلامج  تایطعم 

نیب لخادتلا  مث   ، الوأ نوكتلا  دیق  ةديدج  ةیبرع 
ةديدج ةیلامج  تایطعمو  لخادتلا  اذھ  ةلصحم 

. ةیبرغلا ةیلامجلا  يھ 
اھنع ربعي  يتلا  عطاقتلا  ةقالع  ایناث :             -
ةيوھ نم  لكل  ةددحملا  رصانعلل  لدابتملا  ضفرلا 

ةیلامجلاو ةیبرعلا  ةیلامجلل  نیيراضحلا  نیعجرملا 
رصانع رھظت  لعافت  ةیلمع  لك  عم  ذإ   ، ةیبرغلا
ىلإ بناج  نم  ةلوبقملا  رصانعلا  لقن  حیتت  حیقلت 

حطسلا ىلإ  ضقانتلا  تارامأ  زربت  امنیب   ، يناثلا
ةیلمع رشابت  يتلا  ةضفارلا  ةیبلسلا  لعفلا  دودر 

هزاجنإ [408] . دارملا  لعافتلا  لك  ءاغلإ 
ةبراقمل هذھ  حیقلتلا  ةغیص  انضرعتسا  دقل 

اھیلع ءوضلا  ءاقلإ  ديرن  يتلا  ةیساسألا  ةیلمعلا 
لفغن نأ  ديرن  الو   ، ةینفلا ةثارولا  ةیلمع  يھو  انھ 
هذھ ةدقعملا  ةثارولا  ةیلمع  اھریثت  يتلا  ةبوعصلا 
ىرخأو ةیعامج  رصانع  اھنيوكت  نمض  لخدي  يتلا 
اھزاجنإ نع  ةلوؤسملا  براجتلا  عزوتت  امك   ، ةيدرف
ماظنلا ةیتاذو  دقانلاو  بيدألاو  بتاكلا  ةیتاذ  نیب 
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العاف اوضع  هتفصب  هیف  طرخني  يذلا  يعامتجالا 
ةيروعشلا ةیسفنلا  داعبألاو   ، العفنمو

. دحاو نآ  يف  ةعامجلاو  درفلل  ةيروعشاللاو 
ةروص مدقي  يدورابلا  يماس  دومحم  جذومنأ  نإ 
ةیلمع هتفرع  يذلا  جردتلاو  دیقعتلا  نع  ةربعم 

سسؤملا يبدألا  صنلا  يف  ةینفلا  ةثارولا 
بدألا داقن  مظعم  هب  سحأ  ام  اذھ  لعلو   ، ةثادحلل
هتردق يقوش  دمحأ  دنع  اوزیم  نيذلا  ثيدحلا 
مھنكل ينقتلا [409]  رامضملا  يف  قوفتلا  ىلع 
ناسنإ نع  ریبعتلا  فعض  ةتوافتم  تاجردب  اودقتنا 

اذھ لثمب  رعشن  داكن  ال  امنیب   ، هيدل ةضھنلا 
يسیسأتلا [410] . يدورابلا  عورشمل  داقتنالا 

رادقمل داقنلا  ءالؤھ  ريدقتب  كلذ  ریسفت  نكميو 
عاطتسا امو   ، يدورابلا اھاناع  يتلا  ةبوعصلا 
يبدألا دیلقتلا  ءایحإ  يف  حاجن  نم  هقیقحت 

. ينفلاو
نم نیفلتخم  نیعون  نع  يدورابلا  ربع  دقل 
لكل دبال  هعم  لماعتلاو  ميدقلا  صنلاب  مامتھالا 
امھنیب زیمي  نأ  نم  ةثارولا  ةیلمع  سردي  نم 

: امھ ناعونلا  اذھو   ، حوضوب
افقوم تدكأ  يتلا  هتاراتخم  يف  زرب  لوأ  مامتھا  - 
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هزیمت يف  هیلإ  رظني  ميدقلا  نم  ایعقاوو  ايركف 
ميدقلا قوذلا  ربتعا  دقف   ، هتیجذومنأو هلالقتساو 

وأ عجرملا  رود  بعلت  نأ  اھل  نكمي  ةرياغم  ةموظنم 
، ةجاحلا دنع  اھیلإ  ماكتحالا  نكمي  امك   ، لیلدلا
نإو  ، يروصت دعب  ةرمث  وھ  مامتھالا  اذھ  نأ  ردقنو 
ىلإ ئراقلا  دشري  نأ  يھ  يدورابلا  ةین  تناك 

، ميدقلا يبرعلا  رعشلا  نم  هبجعأ  ام  لمجأ 
مھم اذھو   ، ةقشم نود  هیلإ  لوصولا  هل  رسیيو 
ىخوتي نمل  ةیجولویسسلا  ةساردلا  ةيواز  نم 

هدقن [411] . وأ  هفقوم  مھف 
اقش دكؤي  هيدل  ميدقلاب  يناثلا  مامتھالاو  - 

ميدقلا نم  يعقاولاو  يركفلا  هفقوم  نم  افلتخم 
نمض عقي  اكلم  يأ   ، اثوروم اصن  هربتعي  ثیحب 
ثراولل يغبني  ةنیمث  ةورث  كلذب  وھو   ، هتزایح
ليدعتلاب اھیف  فرصتلاو   ، اھمادختساو  ، اھرامثتسا

صنلا هيوشت  ىلإ  دمعي  مل  هنكل   ، رییغتلاو
روھمج نكي  مل  تقو  يف   ، هتیكلم ءاعداو  هتقرسو 

ـة يلمع ىلإ  ـه  بنتلا نوعیطتسي  رعشلا  ءارق 
يف جردت  يدورابلا  نإ  لب   ، هتجرد زییمتو  وطسلا 

هصوصن توتحا  ثیحب  ميدقلا  صنلا  عم  لعافتلا 
نع ریبعتلل  ةمشتحم  تالواحم  ىلع  ىلوألا 
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رصانعلا ضعب  نع  دزي  مل  ذإ  هتاعوضوم  يف  هسفن 
يف اكمھنم  ناك  هنأل   ، اھنمض هسفن  نع  ةربعملا 
ةیبرعلا ةدیصقلل  ماعلا  ماظنلا  باستكا  ىعسم 

ةفورعملا [412] . ةميدقلا  اھئازجأب 
زربي نأ  يدورابلا  عاطتسا  ةقحال  ةلحرم  يفو 
ضرغ لثم  ةصوصخم  ضارغأ  يف  ةینفلا  هتردق 
ریبعتلا يف  هتبغرب  كلذ  يف  اعوفدم  فصولا [413] ، 

وأ  ، ةكرعم ضوخ  دعب  ةددحم  ةیسفن  فقاوم  نع 
وأ ةیسایس  ةثداح  وأ   ، سقطلا ةزیمم  ةلیل  دعب 
، يرعشلا عوضوملا  ءانبل  ازفاح  نوكت  ةیعامتجا 

لعجي نأ  يدورابلا  عاطتسا  ةلحرملا  هذھ  يفو 
هحالس نایبلا  ىلع  ةمئاقلا  ءامدقلا  ةیلآ  نم 
دئاسلا يرعشلا  دیلقتلا  هتطاسوب  ریغي  يذلا 

ىلإ ةدنتسملا  نيرخأتملا  ةیلآ  ىلع  مئاقلا 
ةلحرم ةیلمعلا  هذھ  تلثمو  نیسحتلا .) ) عيدبلا
ثيدحلا رعاشلل  يلامجلا  يعولا  نم  ةمساح 
هتأیھو  ، هيدل ةینفلا  ةیلمعلا  نزاوت  ىلع  تدعاس 
لاصفنا ةنتف  نم  هصیلختب  يرعشلا  هنف  ريوطتل 

. ةرسآلا لكشلا 

ریمأ ىلع  ذخأ  يذلا  داقعلا [414]  هبتني  مل  امبرو 
يف يناسنإلا  دعبلا  فعض  يقوش  دمحأ  ءارعشلا 
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لعج يذلا  ببسلا  ىلإ   ، يرعشلا هعوضوم  ءانب 
وحن هھاجتا  نم  رثكأ  ةینقتلا  وحن  هجتي  ریخألا  اذھ 
نأ لق  ةروصب  هتینقت  يف  قوفتيو   ، عقاولاو ركفلا 
، ثيدحلا رصعلا  ءارعش  نم  رعاش  اھیف  هیھاضي 

ءامدقلا نم  ریثك  ىلع  رمألا  قدصي  امبرو 
دكؤن نأ  مھملا  نم  انيأر  ببسلا  اذھلو   . مھسفنأ
هقتاع ىلع  ذخأ  يذلا  رعاشلا  وھ  يقوش  نوك 

مل يتلا  ةثارولا  ةیلمع  قسن  يف  طارخنالا 
. هدنع تناك  امك  حوضوب  يدورابلا  دعب  رمتست 

يف عسوتلا  وحن  ةثارولا  ةیلمع  يقوش  هجو  دقل 
دقف ةفلتخم  ملاوع  يف  قمعب  لغلغت  ثیحب  مكلا 
نف يف  رظنلا  معنأو   ، مامت يبأ  ةعنص  برشت 
براجت ةشياعم  يف  قلأتو   ، عوبطملا يرتحبلا 

نبا دنع  يبدألا  ريوصتلا  راوغأ  ربسو   ، يبنتملا
لك للحت  يتلا  ةيدومعلا  ةءارقلا  نأ  دبالو   ، يمورلا

فشكت تارماغملا "  " وأ براجتلا  هذھ  نم  ةدحاو 
نأل  ، يقوش دنع  يئارجإلا  مامتھالا  قمع  نع 
عفد يدورابلا  اھأدب  يتلا  سیسأتلا  ةبرجت  عیسوت 
ثحب ةیلمع  يف  عورشلا  ىلإ  ءارعشلا " ریمأ  "

نم ددعتمو   ، مكلا ثیح  نم  عساو  يبيرجت  ينقت 
يتلا  ، دوھجملا اذھ  ةرمث  تناكو  عونلا [415] ،  ثیح 
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ةیسنمورلا ىلع  تفاھتلا  بسب  تردھأ  اھنأ  ردقن 
داعأ ایقوش  نأ  يھ  نیيرجھملاو [416] ،  داقعلا  دنع 

فورعملا يبرعلا  رعشلا  دومع  ةیلمع - ةقيرطب  –
ةساردلا نأش  نمو   ، هراھدزاو هتردق  قباس  ىلإ 

يذلا قیمعلا  ثحبلا  كلذ  تایلآ  فشكت  نأ  ةیصنلا 
رصعلا داقن  نم  دجي  ملو   ، ءارعشلا ریمأ  هزجنأ 
يتلا ةلزنملا  هلزنيو   ، هتیمھأ كردي  نم  ثيدحلا 

. يرعشلا ريوطتلا  ةحاس  يف  هیلإ  دوعت 
وأ ملستسا  يذلا  يبرعلا  يدقنلا  فقوملا  نیبيو 

ةیكیمانيد فقوت  ةعرستملا  ةيداقتنالا  ةعزنلل  داكي 
نع هفقو  مت  مل  يذلا  يئایحإلا  يلامجلا  فقوملا 

، اھل رفوي  ملف   ، هتعانصو يقوش  ةبرجت  ةبكاوم 
نیمئالملا ریظنتلاو  ریسفتلا   ، ببسلا اذھل 

طورش حیضوتو   ، دقنو رابتخا  لحم  اھعضول 
اھتمھاسم نم  ةلمتحملا  ةدافتسالا  تانكممو 

يفو  ، ثيدحلا يبرعلا  يرعشلا  نفلا  ءانب  يف 
. هدیلاقت میظنت 

هبناج نم  ادب  يذلا  يدقنلا  فقوملا  اذھو 
يتلا ةقيرطلاب  سردي  مل   ، ایبلس افقوم  يلمعلا 
لماعلا ةعیبط  نع  فشكتو   ، هبعاصم [417]  للذت 

روتف ىلإ  هباحصأ - ةبغر  نود   – ىدأ يذلا  لعافلا 
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ةميدقلا ةیبرعلا  ةیلامجلا  نیب  لخادتلاو  لعافتلا 
كلذ هءارو  ناكو   ، ةيوضھنلا ثيدحتلا  ةیلامجو 
ةعزنلا حایتجا  ببسب  لصاحلا  عطاقتلا 

، ثدحملا يلامجلا  يعولل  ةسبتقملا  ةیسنمورلا 
يتلا ةیبدألا  براجتلاو   ، يبرعلا يدقنلا  صنللو 

. عادبإلا وحن  تعسو  ريوطتلا  راعش  تعفر 

يوضھنلا اھعباطو  ثارتلا  ةیلامج 
يثيدحتلا

حلطصم ىلإ  ثارتلا "  " ظفل ةفاضإ  نمضتت 
اسابتلا ثارتلا " ةیلامج   " ةرابع يف  ةیلامج 
يخيراتلا طرشلاب  قلعتي  هنأل  حیضوتلا  بلطتي 

يف اھلوادتو   ، ةرابعلا هذھ  روھظ  مكحي  يذلا 
ةیلامج حلطصم  نأ  ولو   ، رصاعملا يبرعلا  باطخلا 
يتلا ةیفسلفلا  ةيؤرلا  عونب  ساسألا  يف  يحوي 
ةایحلاب رصاعملا  يبرعلا  ناسنإلا  ةقالع  ددحت 

ام وھو   ، امھل يسحلا )  ) يلامجلا هكاردإو  نوكلاو 
يف كاردإلاب  ثارتلا  عم  ةقالعلا  لاح  يف  مجرتي 

يخيراتلا [418] . يلامجلا  يعولا  طمنب  يأ   ، نمزلا
ةیخيراتل ةیفسلف  ةءارق  لك  يف  ضورفملاو 
ةینمزلا ثارتلا  ةرصاعم  طورش  اھمكحت  نأ  لامجلا 
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، هدحو ثوروملا  ىلع  اھتلالد  رصقتف   ، هسفنل
ةموظنملا كلت  يھ  ثارتلا  ةیلامج  نأ  رابتعا  ىلع 

انیلع لطت  يتلا   ، هنم ةعبانلا  يأ   ، هیف ةثوثبملا 
ءامدقلا قوذ  انیلع  ضرعتف   ، هصوصن نیب  نم 
يناكمو ينامز  زیح  يف  لامجلل  مھروصتو 

ال ةحضاو  ةقيرطب  يضاملا  ىلإ  نایمتني   ، امھنیعب
لاجسلاو [419] . لدجلا  اھضحدي 

دودح مسرل  هدحو  يفكي  ال  رابتعالا  اذھ  نأ  الإ 
ثارتلا ةیلامج  ةرابع  نأ  اذإ   ، ةروكذملا ةلالدلا 

رثألا اذھ  ىوقأ - ةجردب  امبرو  لب   – اضيأ ينعت 
، رصعلا اذھ  لھأ  قوذ  يف  ءامدقلا  قوذل  مكحتملا 

ةلالدلاف ةیبرعلا [420]  . ةضھنلا  رجف  عم  أدبي  يذلا 
نمض رھظت  ثارتلا " ةیلامج   " ةرابع ءارو  ةئبتخملا 
ثارتلا ةقالع  تعبط  يتلا  نمیھملا  يعولا  ةغیص 
يذلا لاؤسلا  نكل   ، رصاعملا يبرعلا  ناسنإلاب 

اذإ امع  وھ  يوضھنلا  لامجلا  ةفسلف  هحرطت 
يف دجي  ناسنإ  نم  ةبولطم  ةنمیھلا  هذھ  تناك 
وحن اھھیجوتو  اھجارخإ  ىلوتي  دقو   ، اھنع ثحبلا 

فنأتسي لامجلل  يتاذ  روصت  ىلإ  هتجاح  ةیبلت 
قایس نمض  روھظلا  ىلإ  هعفديو  ميدقلا  قوذلا 
قایس وھ  ثدحم  يفاقثو  يعامتجا  يخيرات 
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. ةضھنلا
عباطلا زاربإ  وھ  حیضوتلا  اذھ  نم  دصقلا  نإ 

ذنم ةئشانلا  ةیبرعلا  ةیلامجلا  هذھل  يوضھنلا 
طبترا اھروھظ  نأ  فیكو   ، ةرضاحلا ةیبرعلا  ةضھنلا 
اراعش يضاملا  تاثورومو   ، ةماع ميدقلا  ذاختاب 
نم ریثك  فیظوت  يف  فارسإلا  نود  ةلولیحلاو   ، اھل
هذھل ةیلامجلاو  ثارتلا  يحلطصم  يمدختسم 
ظفل ىلإ  ثارتلا  ظفل  ةفاضإ  نم  ةفلتؤملا   ، ةرابعلا
ةمیق فارسإلا  اذھ  نع  جتنتف   . ةیلامجلا

. ةللضم ةیلامعتسا 
، هیلع فرعتلاو   ، هتءارقو  ، ميدقلا نع  فشكلا  نإ 
ریغو  ، هدقنو  ، هلیلحتو  ، هریسفتو  ، هیلإ دانتسالاو 

ناسنإلا اھثدحتسا  يتلا  ةفرعملا  لاعفأ  نم  كلذ 
نيوكت ةیلمع  نمض  لخدي  امنإ  رصاعملا  يبرعلا 
هجتت ةقالع  يھو   ، ثارتلا عم  فراعلا  اذھ  ةقالع 
فراعلا حبصیف  اھبحاص  ىلإ  دوعتو  ثارتلا  وحن 

الوؤم يأ   ، العفنمو العاف  اھیف  ةضھنلا ) ناسنإ  )=
ام كلذ  يفو   ، ثارتلا [421]  لبق  نم  الوؤمو  ثارتلل 

تالداعملا نم  ابرضأ  لاعفألا  كلت  نم  لعجي 
نمو  ، هدصقن يذلا  هسفن  ةضھنلا  ىنعمل  ةیئزجلا 

. يوضھنلا اھعباط  ةیمھأ  تءاج  انھ 
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لضفب تمن  ةرمث  اھتيادب  يف  ةضھنلا  تناك  دقل 
ىلع توتحا  اھنوك  نم  مغرلاب   ، ةحضاو ریغ  ةركف 
نم عون  هددح  ارییغت  فدھتسي  ماع  ىعسم 
طمن يف  رارمتسالا  ضفر  ىلع  ينب  يعولا 
فعضلا رصع  تايادب  ذنم  رمتسملا  دئاسلا  يعولا 

ام دامتعا  وحن  ةضھنلا  ةركف  تھجتا  دقو   ، لماشلا
" ثيدحت ططخم   " هنأب ةقحال  ةلحرم  يف  فصو 
ریغ ططخملا  اذھ  تاوطخ  ریكاوب  نم  ناكف   ،  [422]

ثارتلا ءایحإ  ىعسم  يف  عورشلا  بوتكملا 
جارخإ ىلع  تدعاس  يتلا  ةمھملا  يھو   ، ميدقلا
ىلإ نایسنلاو  لامھإلا  تابایغ  نم  ةیبرعلا  بتكلا 
يبرعلا يعولا  تھجوو   ، ةرادصلاو مامتھالا  لاجم 

. اجيورتو  ، ارشنو ةءارق  اھب  قئافلا  ءانتعالا  وحن 
هرابتعاب هتيادب  يف  ءایحإ "  " حلطصم أشن  دقل 

مث  ، رشنلاو ةءارقلا  ىنعم  ىلع  الاد  ایئزج  افدارم 
لامعألا لمجم  ىلع  لدیل   ، ایبسن هانعم  عستا 

: لاعفأ اھنم  امیس  الو  ثارتلا  اھعوضوم  يتلا 
مث  ، هب باجعإلاو   ، هريدقتو  ، هنع بیقنتلاو  ثحبلا 
نأ ىلع  لدي  ام  كلذ  يفو  هب [423]  . راھبنالاو  هرابكإ 
العف ةیئایحإلا  هتغیص  يف  ناك  ثارتلاب  ةيانعلا  لعف 
رابتعالا كلذ  ىدأ  امبرو   ، لوألا ماقملا  يف  ایسفن 
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تدعاس يتلا  رعاشملل  مكارت  لماع  هلعج  ىلإ 
، نيرصاعملا برعلا  نادجول  ةیفطاعلا  ةئبعتلا  ىلع 

اوغلب مھنأب  نایعلا  مھيدل  دكأتي  مل  املك  اصوصخ 
مھيدل حضوو   ، مھتضھن يف  ةیسفانتلا  ةجردلا 
يدؤي دق  امم  روطتلا  اذھ  لثم  نع  مجانلا  يعولا 
اھتانوزخم ناقتحا  نع  تاذلا  سیفنت  ىلإ 

. ةیبلسلا ةيروعشلا 
دصق ىلع  هباحصأ  دنع  ءایحإلا  ىنعم  ضھن  دقل 
دقو  ، ایناث اقلخ  هقلخ  دصق  ىلع  ال  ثوروملا  ثعب 
ثعبلا دودح  نمض  ءایحإلا  ظفل  ةلالد  تددح 

يف ثارتلا  ءوشن  ىلإ  ایلمع  ىدأ  اذھو   ، رشنلاو
دح ىلإ  لصت  ، ال  ىرخأ ةأشن  ددجلا  سانلا  سوفن 
، فيرحتلاو رییغتلا  وأ  ليدعتلاب  ثارتلا  كلذ  لوانت 

حنمب دیق  ءایحإلا  ىنعم  نأ  نیبي  هاجتالا  اذھو 
مھتایح يف  ایح  ارود  ءامدقلا  ثوروم  ةضھنلا  برع 

. ةرحلا مھتدارإب  ةرصاعملا 
ةنمیھ لكش  ذخأي  ام  نأ  حضتي  كلذ  ءوض  ىلعو 
يوضھنلا يبرعلا  ناسنإلا  ىلع  ثارتلا  اھسرامي 

عوزن رھظم  نم  رثكأ  ةینیعلا  هتقیقح  يف  سیل 
نكميو  ، فالسألا [424]  ثارت  وحن  لیمو   ، ديدش
هساسأ يسفن  عضوب  عوزنلا  اذھ  ریسفت  كلذب 
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ينقتلاو يفاقثلا  غارفلا  ءلم  ىلع  ةردقلا  مدع 
تاودأ ءانب  لامكتسا  مدع  ببسب   ، هیناعي يذلا 
هتاجاح يبلي  ام  جاتنإل  ةمزاللا  هتفرعم  ةموظنم 

ىوتسملو  ، ةديدجلا هتایحل  ةيرورضلا  فراعملا  نم 
يف هقتاع  ىلع  ةاقلملا  ىربكلا  تامھملا  عونو 

ةیعامتجالا اھمظنو  ىرخألا  تاعمتجملا  ةھجاوم 
. ةمكحملا ةيداصتقالاو  ةیفاقثلاو 

ةیبرعلا ةضھنلا  روظنم  نمض  قستملا  نمف 
ةرصاعملا ةیبرعلا  ةیلامجلا  نوكت  نأ  يلامجلا 

تاذ ةیلامج  اھل  اعوضوم  ثارتلا  نم  تذختا  يتلا 
ىلإ ةیئارجإلا  اھتیحان  نم  هجتت  نأو   ، يئایحإ عباط 

: امھ نیتفلتخم  نیتركف  نیب  ةجوازملا 
، يبرعلا ميدقلا  اھعوضوم  يتلا  ءایحإلا  ةركف 
، يبرغلا ديدجلا  اھعوضوم  يتلا  ثيدحتلا  ةركفو 

ةداعإ ةیلمع  هیجوت  يھف  ةدوصقملا  اھترمث  امأ 
دیحوت وحن   ، ةعامجلاو درفلا  دنع  ينفلا  قوذلا  ءانب 

كلت ديدعت  وحنو   ، يلامجلا يعولا  تانوكم 
. هئانغإ نع  اثحب  تانوكملا 

تلثم ةيوضھنلا  ةیلامجلا  نإ  لوقلا  نكمي  كلذبو 
ئدابملا نومسري  مھو  نيرصاعملا  برعلا  ةریسم 

میقلاف دعاوقلاو   ، يلامجلا مھقوذ  مكحتس  يتلا 
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، ةيدقنلا ةیلامجلا  ماكحألا  ساسأ  ذختتس  يتلا 
نم حبصتس  اھنأ  امك   ، ةھج نم   ، قوذتلا ریياعمو 
عاونألا ثادحتسال  ايرظن  اساسأ  ىرخأ  ةھج 
قوفت تعنص  يتلا  جذامنلا  يأ   ، ةیعجرملا ةیبدألا 

ةمھلتسملا [425] . ةیبرغلا  بادآلا 
ةریبك ةیمھأ  يذ  لالتخا  ىلإ  داورلا  هبتنا  دقل 

، ةضھنلا رصع  قبس  يذلا  رصعلا  بادآ  هنم  تناع 
اھب ىنتعملا  ةیلكشلا  ةیغالبلا  صنلا  ةمیق  نیب 
اھنم ةینیسحتلا   ) اھتاءارجإ ضعب  ليوحت  دح  ىلإ 
نیبو  . ةباتكلا يف  ةيوضع  سوقط  ىلإ  ةصاخ )
سیل يذلا  يناسنإلا  هدعبو   ، ةيركفلا صنلا  ةمیق 
هذھ  ، ةیلامجلا هتفیظو  نع  هلصف  نكمملا  نم 

ةیجيردت ةروصبو  تابثب  اھبییغت  ىرج  يتلا  ةمیقلا 
. رشع نماثلاو  رشع  عباسلا  نینرقلا  يف 

نع ثحبلا  نم  عون  مایق  هبنتلا  اذھ  ةرمث  تناكو 
هجتاف  ، دوقفملا هنزاوت  صنلا  ىلإ  دیعت  ةقيرط 

، ةميدقلا ةیبرعلا  ةغالبلا  وحن  داورلا  ءالؤھ 
ةيانعلا ىلع  نایبلاب  اھتيانع  ةبلغ  نم  نيدیفتسم 

هنأ اوبسح  ام  لك  اھنم  اوقتساو  عيدبلاب [426] 
ةینفلا هرصانع  صنلا  ىلإ  دیعي  نأ  نكمي 

اذھ ىدأف   . هنزاوت ىلع  دعاسيو   ، ةلماكتملا
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، لامجلا ىلإ  ةرظنلا  سسأ  لعج  ىلإ  هاجتالا 
، ةميدق اسسأ  رصعلا  اذھ  ةيادب  عم   ، هتفرعمو
نأو  ، ةثدحم ةغایص  اھتغایص  نوك  نم  مغرلاب 
مھیعو مھدوقي  نوثدحم  اھيذفنمو  اھيروصتم 

لعف نأو   ، مھم رییغت  ىلإ  جاتحي  مھبدأ  نأ  حضاولا 
لخدي ليدعت  ىلإ  ةسام  ةجاحب  مھدنع - ةباتكلا – 
هتفیظو يرتعي  للخ  نم  هیناعي  ام  ححصیف  هیلع 

. عادبإلاب ةعدبلا  الدبتسم   ، ةیلامجلا
الو  ، داورلا ءارعشلا  هاجتا  رسفي  ام  مكلذ  لعلو 

ةیبرعلا ةيرعشلا  صوصنلا  وحن  يدورابلا  امیس 
ةضراع ةياوھ  درجم  سیل  هنوك  حضويو   ، ةميدقلا

نع زجع  لیلد  سیلو  ميدقلا  وحن  لیم  وأ 
دوھعملا لامجلا  طمن  جاتنإ  يف  رارمتسالا 

لبق داس  يذلا   ، فعضلا رصع  يف  لوادتملا 
هیلإ راشملا  هاجتالا  مكلذ  ناك  امنإو   ، مھئیجم

لادبتسا ىلع  دیكأ  مزعو   ، حضاو دصق  ةرمث 
رصعلا قوذ  يضرت  دعت  مل   ، ةثوروم ةباتك  ةقيرط 
ةیفاك دعت  مل  لامج  سسأ  ىلع  ضھنت  اھنأل 

، ميدقلا دوجأ  اوأرق  نأ  دعب  ةینفلا  مھتاجاح  يبلتل 
تباغ يتلا  ينفلا  لامجلا  رصانع  ةیقب  اوفشتكاو 

ةليوط [427] . ةدمل  مھكرادم  نع 
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ءدب ىلع  لمعلا  ينعي  لادبتسالا  عوضوم  ناكو 
ةیلامجلا ةربخلا  میظنت  ةداعإ  ىلوتت  ةباتك  ةقيرط 

هیف ودبي  ديدج  صن  ثادحتسا  ضرغب   ، ةثوروملا
عقاولاو عوضوملا  نیب  طابترالا  نم  لوبقملا  دحلا 
لامجلا ةموظنم  نیبو   ، ةھج نم   ، يعامتجالا

، ةثوروملا اھرصانع  لماكب  ةميدقلا  ةیبرعلا  ينفلا 
اھلدع يتلا  ةديدجلا  ةیبرعلا  ةباتكلا  ةربخو 

يبرغلا [428] . ثوروملا  عم  لعافتلا 
يبرعلا يلامجلا  قوذلا  ليدعت  ىلإ  ةجاحلا  نكل 
ميدقلا وحن  ةدوعلا  ةیلآ  كيرحت  ىلع  رصتقت  مل 

نع ثحبلا  ىلإ  اھتزواجت  لب   ، اھدحو يبرعلا 
اردق لخدت  نأ  اھنأش  نم  ىرخأ  ةیفاضإ  رصانع 

، بدألل ةیلامجلا  ةفیظولا  ىلع  نزاوتلا  نم  ربكأ 
يبنجألا بدألا  ریثأتب  اموكحم  هجوتلا  اذھ  ناكو 

وأ تاثعبلا  لاجر  نم  ةبخن  لبق  نم  فشتكملا 
مھتدوع دعب  مھیلع  نيذملتتملاو  مھب  نيرثأتملا 

رصم [429] . ىلإ 
 – ةديدجلا ةیبدألا  سانجألا  سابتقا  قبس  دقو 

يعولا كلذ  معألا - بلغألا  يف  ةيرثن  تناك  يتلا 
، دعب امیف  ءابدألاو  داقنلا  هققح  يذلا  يرظنلا 
هذھ سیسأت  ىلإ  ةوعدلا  لالخ  نم  هوغاصو 
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يدؤي ام  وھو   ، اھتئیبتو  ، يبرعلا بدألا  يف  عاونألا 
قوذتو ةباتك  ئدابمو  نیناوق  طبضت  ةيرظن  ءانب  ىلإ 
اھفییكت ىلع  لمعلاو   ، ةیبرعلا ةغللاب  عاونألا  هذھ 

. ةیعامتجالاو ةیفاقثلا  ةیبرعلا  ةئیبلا  طورش  عم 
يبرغلا بدألا  نم  يبدألا  لمعلا  سنج  سابتقاف 
ةمجرتملا لامعألا  ءارقو   ، نومجرتملا هیف  كراش 
مجرتملا ةغللا  ةفرعم  نود  مھضعب  بتك  نيذلا 
سنجلا سابتقا  ةیلمع  تجتنأ  كلذبو   ، اھنم
ينفلا يعولا  ةغایص  متت  نأ  لبق  يبدألا 
لقعي نأ  لبق  يأ   ، ةيرظن ةغایص  اھنع  لوؤسملا 
ديدجت نأ  ينعي  يذلا  رمألا   ، هتاذ يبرعلا  يعولا 
قثبني مل  داورلا  هیف  عرش  يذلا  لامجلا  رصانع 

يف ترس  ةیعامتجا  ةيویح  ةرمث  ناك  لب   ، ةأجف
ءافتكالا مدع  ىلإ  تعدو  هلك  عمتجملا  مسج 
يبنجألا بيرغلا  وحن  الو   ، ميدقلا وحن  عوزنلاب 
نزاوتلا ىلإ  ةمظاعتم  ةجاح  زربي  ام  وھو   ، هدحو

عبط يذلا   ، لامجلل يوضھنلا  يبرعلا  روصتلا  يف 
. ةسوسحم ةروصب  هسرامي  أدبو   ، ثحبلا عباطب 
لامجلا ىلإ  اعلطت  بيرغلا  وحن  هجوتلا  رھظيو 

جاتنإ يف  يناسنإلا  دعبلا  زاربإب  طبترملا  ينفلا 
عاتمتسالا يفو   ، هكالھتساو  ، لامجلا
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عیسوت يف  ةحماج  ةبغر  زربي  امك   ، تاعدبملاب
لعلو  ، عمتجملا لخاد  يلامجلا  لعافتلا  لاجم 

ساسحإ هسفن  تقولا  يف  وھ  ةبغرلا  هذھ  عفاد 
ناسنإلا وحن  يلامجلا  يعولا  هیجوت  ةرورضب 

ردصي يتلا  ةفلتخملا  يعولا  طامنأ  وحن  ، ال  هسفن
تاذلا نزاوت  يف  للخلا  ةحادفب  ساسحإو   ، اھنع
يعو نم  ساسحإلا  اذھب  طبتري  امو   ، ةیبرعلا

: اھیف نیسیئرلا  نیعوزنلا  دیحوت  ىلع  صيرح 
، روذجلا نع  اثحب  تاذلا  ىلع  ءاوطنالا  وحن  عوزنلا 
ىلإ لوؤي  يذلا  رخألا  ىلع  حاتفنالا  وحن  عوزنلاو 
عارصلا دادتماب  دتمملا  هحاجن  ةمظعب  راھبنالا 

برغلاو [430] . قرشلا  نیب  ليوطلا 
لیتف عزن  يف  حجن  دق  لوألا  ىعسملا  ناك  اذإو 

ةیلامجلا داعأو  عيدبلاب  يعادتبالا  مامتھالا 
ىعسملا نإف   ، ةیلصألا اھعبانم  ىلإ  ةیبرعلا 

وحن يبرعلا  بدألا  هیجوت  يف  هرودب  حجن  يناثلا 
دوزو  ، هروصع فلاس  يف  اھب  هل  دھع  ةبحر ال  قافآ 
لاجم يف  ةغلاب  ةیمھأ  اھل  ةديدج  لئاسوب  بيدألا 

ةدجتسملا يعامتجالا  روطتلا  هجوأ  نع  ریبعتلا 
رصاعملا [431] . يبرعلا  عقاولا  يف 

نيذھ نع  تمجن  بعاصم  كانھ  نأ  دبالو 
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يف ينفلا  لامجلا  عم  لماعتلا  يف  نیھاجتالا 
تحضأ بعاصملا  هذھ  نأ  ریغ   ، يبدألا صنلا 

، هعوضوم ثيدحلا  يبرعلا  يبدألا  دقنلل  هبسنلاب 
نم ةلكشم  هسفن  تقولا  يف  تناك  امك 
ىلوتي نأ  دقانلا  تامھم  نم  نأ  ذإ   ، هتالكشم
ّریست ةيرظن  ةروص  يف  ينفلا  يعولا  ةغایص 
ریسفت ميدقت  هتامھم  نم  نأ  امك   ، بيدألا لمع 

نمض عادبإلا  ةبوعص  نأل   ، اعم نیھجوتلل  لوبقم 
ىلإ فاضت   ، ةميدقلا ةیبرعلا  ةیلامجلا  طورش 
ةیبرغلا ةیلامجلا  طورش  نمض  عادبإلا  ةبوعص 

عم اجودزم  افیكت  بلطتي  يذلا  رمألا   ، ةثيدحلا
عادبإلا ملاع  هدحو  لثمي  ال  امھنم  لك  نیملاع 

يوضھنلا [432] . يبرعلا  بيدألاب  صاخلا  ينفلا 
رصانع ضعب  نأ  ةبوعصلا  كلت  ىلإ  فاضي  اممو 
مجسنت يھ ال  وأ   ، ضراعتت يلوألا  ينفلا  لامجلا 
ئراطلا ينفلا  لامجلا  رصانع  ضعب  عم  لقألا  يف 
لایخلاب قلعتت  يتلا  كلت  اھنم  اصوصخ  سبتقملا 

ذختي ریخألا  اذھ  نأ  ىلإ  هابتنالا  نم  دبالو  لیختلاو 
رایتخا ةیلمعل  اماع  ایفرعم  اساسأ  ةيرحلا  نم 
ةجاحلا دكؤي  يذلا  رمألا   ، لامجلا كلذ  سیياقم 
عادبإلاب ةصاخلا  تاموھفملا  سیسأت  ةداعإ  ىلإ 
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نأ اھنأش  نم  ةقيرط  قفو  كلذ  متي  نأو   ، ينفلا
هسابتقا مت  ام  لكل  ةیئارجإلا  ةمیقلا  ىلع  ظفاحت 

ثارت نم  سابتقالا  كلذ  لصحأ  ءاوس   ، تاودأ نم 
. يبنجأ ثارت  نم  مت  مأ  فالسألا 

اھتقالعو ةیبدألا  دیلاقتلا  ةیلامج 
موھفملاب

لمعلا ئراق  ىلع  ةطلس  ةیبدألا  دیلاقتلل 
ةیبدألا تايرظنلا  انتدوع  دقو  هجتنمو [433] ،  يبدألا 
ليدعت يف  بيدألا  رود  ةشقانم  ىلع  ةیكیسالكلا 

اذإ اھتنمیھ  هتضھانمو   ، ةدئاسلا ةیبدألا  دیلاقتلا 
، ريرحتلا ىلإ  هعوزن  عم  ةنمیھلا  هذھ  تضراعت  ام 

تايرظنلا نأ  ریغ   . نفلاو ةایحلل  هتيؤر  تفلاخ  وأ 
نم ناك  ىعسم  يف  تعرش  ةثيدحلا  ةیبدألا 

دیلاقتلاب ئراقلا  ةقالع  ىلإ  هابتنالا  تفل  هنأش 
هیلع ضرتفملا  ةنمیھلا  كلت  ریثأت  ةقیقحو   ، ةیبدألا

. اھنمض وأ  اھیلع  هریثأتو 
يفتكي ال  بدألا  ئراق  نأ  احضاو  ىحضأ  دقو 
حاستكال ضرعتلا  وأ  صنلا  ریثأتل  عوضخلا  درجمب 

نأ يبسن  ءالجب  دكأتو   ، هملاعل صنلا  هب  موقي 
نم اھل  طورش  ةلمجبو  هبحاصب  طبتري  لعف  ةءارقلا 
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العف اھنم  لعجي  ام  عونتلاو  ىنغلاو  ةیصوصخلا 
قرعلاو ةفاقثلاب  طبتري   ، كباشتلاو دیقعتلا  غلاب 
رصانع نم  ةریثك  نایحأ  يف  ولخي  الو   ، ةراضحلاو

فالتخالاو [434] . زیمتلا 
ةضھنلا رصع  يف  ةیبدألا  دیلاقتلا  عضو  نأ  دبالو 

يتلا ةیلكشلا  ةغیصلا  خوسر  نأل  ازیمم  ناك 
تناك فعضلا  رصع  يف  دیلاقتلا  كلت  اھیلإ  تھتنا 
تناك امبر  ةیساسحلا  ةديدش  رصانع  هلخادت 
كلت تفنص  ىلوألا  نیتنيابتم : نیتنياعم  ةلصحم 
رھاظم ةلمج  نمض  ةضھنلا - ةيادب  ذنم  دیلاقتلا – 
بایغو  ، يبدألا لمعلا  رجحت  نع  ةلوؤسم  ةیبلس 

نم برضلا  مكلذ  ىدأف   ، هنم عادبإلا  رصنع 
دیلاقت تدع  دقف  ةیناثلا  امأ   . اھضفر ىلإ  فینصتلا 
رصانع ةثادحلا - ةاعد  روظنم  نم  فعضلا –  رصع 
قنأتلا ىلإ  لیمت  يتلا  ةنيدملا  ةیلقعل  ةزیمم 
ءاخرلا اھردصم  ركفلا  يف  ةیحطسو   ، ديدشلا
اھدھع [435] . ةيادب  نم  ندملا  ةایح  زیم  يذلا 
ةءارق لعف  روطت  ىلإ  هبني  ام  ضقانتلا  اذھ  يفو 
اذھ ریسفت  نكمأ  امبرو   ، ةضھنلا ةيادب  ذنم  ثارتلا 
ءدب قبس  يذلا  رصعلا  ةروص  حیحصتب  روطتلا 

ةیلمعو  . هتنادإ نع  يبسنلا  عجارتلاو   ، ةضھنلا
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- انھ اھمییقت  ديرن  ال  يتلا   – ةروكذملا حیحصتلا 
وھو  ، ءایحإلا ةیلمعل  يبلس  مییقت  ىلإ  دنتست 
كلت ىلع  همكح  يف  ایعوضوم  ودبي  ال  مییقت 
اریثك متھت  ةرظن ال  ىلع  همكح  ينبي  هنأل  ةیلمعلا 
ءایحإلا لعفب  ةصاخلا  ةفرعملا  طورش  ةاعارمب 
يوتحي نأ  بعص  امبرو   ، هب نیمئاقلا  صخي  يذلا 

هزواجتت [436] . رصانع  ىلع 
رصع مییقت  ىلإ  ةثادحلا  ةاعد  بلاغ  رظن  دقل 
رمثي مل  هنأ  ىلع  يبلسلا  يوضھنلا  فعضلا 
روصعلا دیلاقتو   ، رصعلا كلذ  دیلاقتل  ارياغم  اعادبإ 

نأ هنأش  نم  روصتلا  اذھ  نأ  ریغ   ، هتقبس يتلا 
زجعلاب فارتعالا  نم  اوقلطنا  نییئایحإلا  نوك  لفغي 

لاثم ىلع  ال  جسنلا   " ةغیص قفو  عادبإلا  نع 
اوثحب مھملا  رابتعالا  اذھلو   ، ةیقيزیفاتملا قبس "

ام عاجرتسا  نم  مھنیكمتل  ةمءالم  غیصلا  رثكأ  نع 
، ةفورعملا ةیبرعلا  ةیلامجلا  رصانع  ميدق  نم  باغ 
، يبدألا لمعلا  قالطنا  ةدعاق  هنم  اوذختاو 
. ديدجلا ثحبلا  لحم  يلامجلا  قوذلل  اعجرمو 

ةینأتم ةرظن  اذھ  مھفارتعا  ىلإ  رظنلا  مھملا  نمو 
هنألو  ، ةیعقاولا نم  ریبك  ردق  ىلع  يوتحي  هنوكل 
يف ةمھم  ةوطخ  ةیئارجالا - ةیحانلا  نم  ناك – 
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. نیحلا كلذ  ذنم  بدألا  ةءارقو  ةباتك  طورش  رییغت 
لوؤسملا يجھنملا )  ) يفرعملا لعفلا  ناك  دقو 

ةیبرعلا ةيوضھنلا  ةرظنلا  كلت  وھ  مییقتلا  اذھ  نع 
نییلھاجلا دیلاقت  تحجر  يتلا  ةنراقملا 
كیلامملا رصع  دیلاقت  ىلع  نییسابعلاو 

رصعلا رخاوأ  نم  ردحنت  يتلا  نیینامثعلاو 
حیجرتلا اذھ  دقن  ىلع  راصتقالا  نكل   ، يسابعلا

لخم لافغإ  هیف  ةیئزجلا  وأ  روصقلاب  همصوو 
يبدألاو ينفلا  لمعلل  ةيوضھنلا  ةرظنلا  ةقیقحب 
ةریخذلا صقنب  فارتعالا  ىلع  ضھنت  يتلا 
هتلیخمو رعاشلا  ةركاذ  يذغت  يتلا  ةيرعشلا 
ةیسفنلا ىتحو   ، ةیبدألا ةبرجتلا  ةيافك  مدعو 
تاداعلا ةواشغ  ءارو  اھبایغ  وأ   ، انایحأ [437] 
ضھنت ام  ببسب  ةسفانملا  لحم  ـة  يلكشلا

، قذاحلا يرابتلا  فونص  نم  تاداعلا  كلت  هیلع 
. هیف غلابملا  يظفللا  قنأتلاو 

هتيادب ذنم  يدورابلا  يماس  دومحم  هجتا  دقو 
ةميدقلا ةیبرعلا  صوصنلا  ةءارق  ىلإ  ىلوألا 

اھتدلو يتلا  يناعملاب  هتركاذ  ءانغإل  اھظفحو 
نایحألا ضعب  يف  طتشاف   ، ةثوروم ةیبدأ  براجت 

نیبو اھنیب  طبار  ناعم ال  هدئاصق  نمض  ضرعي  وھو 
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نأ ریغ   ، هداقن [438]  ظحال  امك   ، ةیتایحلا هتبرجت 
ناعمب ئراقلا  ةبطاخم  يف  فسعتلا  اذھ  لثم 

نع ربّع  للخ  ىوس  انريدقت  يف  نكي  مل  ةميدق 
هفرع امك  بتاكلا  هفرع  يذلا  ةربخلا  صقن  عضو 

ال ناعمب  عتمتسي  وھو   ، كاذنآ يوضھنلا  ئراقلا 
، يبرعلا رعشلا  ثوروم  نم  هیلإ  تلقن  اھب  هل  دھع 

ةنسلأ ىلع  دفاولا  يبرغلا  بدألا  بيرغ  نم  مث 
. ةضھنلا ءابدأ 

همھفي ال  امب  ذذلتلا  نوك  ىلإ  هبنتلا  نم  دبالو 
نم هب  هل  دھع  ال  ام  وأ   ، هشياعي ال  ام  وأ   ، يبرعلا

فلتخمل الماش  ناك  راكفألاو  رھاظملاو  رعاشملا 
ناسنإلا لوخد  ىلإ  دوعي  دقو   ، ةایحلا يحانم 
بيرغلا ةبرجتو  تاداعلا  رییغت  ىلع  موقت  ةلحرم 

هل رفوتت  مل  وأ   ، دعب هلكش  لمتكي  مل  امم  اھنم 
ةلحرملا هذھو   ، ایئزج الإ  هیلع  فرعتلا  طورش 

نأو امیس  ال   ، ملاعملا ةددحم  ریغو  ةقیقد 
ةلحرم يف  نكي  مل  يوضھنلا  يبرعلا  ناسنإلا 
رعاشم نم  هباتني  ام  لك  يعي  ةركبملا  ةضھنلا 

يف يعامجلاو  يدرفلا  هكولس  نم  ریغتي  امو 
لثامتلا نیب  تعمج  يتلا  ىرخألا  ةضھنلا  لحارم 

زيامتلاو [439] .
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لب  ، هفلس كولس  نع  يقوش  دمحأ  ذشي  ملو 
ىتح هتركاذ  طاشن  عیسوت  يف  فرسأ  هنإ 

ترواجتف  ، ةنيابتم ةیلالد  تاموظنم  هيدل  تعمتجا 
، يبنتملا يناعم  عم  يرتحبلا  يناعم  هيدل 
، اھریغو يریصوبلا  يناعم  عم  مامت  يبأ  يناعمو 
ناك دئاصق  مظن  يف  عربي  نأ  يقوش  عاطتساو 
يف رثألا  اذھ  رھظ  دقو   ، ئراقلا ىلع  رثألا  غلبأ  اھل 

هتاھاضمو  ، ءامدقلا هتاضراعمب  ءارقلا  باجعإ 
ةديدجلا دئاصقلا  هذھ  نأو  امیس  ال   ، مھايإ

وأ  ، ةضراعملا جذامنلا  نایحألا  ضعب  يف  تزواجت 
نوك ةقیقح  هعم  ترھظ  يتلا  رمألا  اھنع  تفلتخا 
ناك يئایحإلا  يوضھنلا  ينفلا  لمعلا  رھوج 

تاكلملا و  ةیعادبإلا  دیلاقتلا  ءانب  ىلع  ابصنم 
العف ناك  تاذلاب  رابتعالا  اذھل  هنأو   ، ةیقوذتلا

. نایساسألا هافرط  بتاكلاو  ئراقلا  ناكو  اكرتشم 
اھب اوصخو  رعشلا " ةرامإ   " ةفص اوعدتبا  نيذلاف 
اوناك امنإ  ءارعشلا  نم  هاوس  نود  يقوش  دمحأ 
عون ءاشنإل  ينف  يعامتجا  ىعسم  نع  نوربعي 

هتطاسوب نمضي  نأ  نكمي  يذلا  ثارتلا  نم 
فینصتلا ةیلمعو   ، ةیبدألا لامعألا  فینصت 

قوذ ءوشن  نع  ىرخأب  وأ  ةقيرطب  تربع  ةاخوتملا 
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عم يئاقتنالا  يھامتلا  رقي  ديدج  يعامج  ماع 
جزامتلاب رعشيو   ، ميدقلا [440]  يرعشلا  ثارتلا 
تازجنم زواجت  أدبم  وھ  اديدج  أدبم  رقي  امك   ، هعم

. فالسألا ىلع  قوفتلا  ناكمإو   ، ةینفلا ءامدقلا 
اوردقو يقوش  دمحأ  رعش  ءارقلا  بذعتسا  دقو 
هریمأت ءارو  نمو   ، هفالسأ ىلع  قوفتلا  هتلواحم 

وحن ماعلا  قوذلا  هیجوت  ىلإ  يفخ  دصق  نمكي 
. هزواجت ىلع  ضحلاو   ، ثارتلاب كاكتحالا 

موھفم هجاتنإب  ثيدحلا  يبرعلا  دقنلا  ربع  دقو 
سایقملا ىنعم  لمحي  يذلا   – رعشلا ةرامإ 
لالقتسالا نم  ةلحرم  غلب  هنوك  نع  ةمیقلاو -

ىلع ادامتعا  رعشلا  ملاع  روصت  نم  هتنكم 
وھو  ، هدحو ثيدحلا  ينفلا  يعامتجالا  لاجملا 
نم ةجرد  بدألا  لوصو  روصت  ساسأ  ىلع  ينبملا 

بیلاسألاو لاكشألاو  تاودألا  يف  لامتكالا 
اھعم نكمي   ، ةیبدألا عاونألا  يف  امیس  الو   ، ةینفلا
هفلس ىلع  ثيدحلا  رعاشلا  قوفت  يف  ریكفتلا 
لوقح عیسوت  نع  مجانلا  عاونألا  مك  يف  ميدقلا 
روصت الوبقم  ىحضأ  هنأ  ىتح  ةیبدألا  ةباتكلا 
نوكت يذلا   ، سفانملا نيرقلا  رود  يف  فلسلا 

. الاجس هعم  ةینفلا  ةارابملا 
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موھفملاو ةثادحلا  ةیلامج 
ةيادب عم  ةنمازتم  ةثادحلا  ةیلامج  رداوب  تأدب 
نیب ةقباطملا  انیلع  بعصلا  نم  كلذ  عمو   ، ةضھنلا
هینعن امو   ، ةضھنلا بدأ  ةیمستب  هینعن  ام 
يدقنلا حالطصالا  يف  ةثادحلا  بدأ  ةیمستب 
رصعلا بدأ   " ةرابع نأ  ولو   . رصاعملا يبرعلا 

اھمادختسا نم  نوسرادلا  رثكي  يتلا  ثيدحلا "
نيذھ نیب  عمجلا  ةمالسب  بلاغلا  يف  مھوت 

، كرتشم دحاو  قسن  نمض  صوصنلا  نم  نیبرضلا 
ىلإ راقتفا  نم  ةرابعلا  كلت  عبطي  ام  ببسب  كلذو 
ءانبلا ةعجارم  ىلإ  ةجاحلا  نم  حضتي  امو   ، ديدحتلا

، نییئایحإلا ةرظن  نم  فلتخي  يذلا  يموھفملا 
ةثادحلا [441] . ةا  ـ عد ةرظن  ىلإ 

اھتفرعمو ةضھنلا  تايادب  ةیلامج  زیم  دقو 
، يدقنلا موھفملا  رارقتسا  مدع  ةديدجلا  ةيدقنلا 
ىلإ ةفولأملا  ةیلامجلا  ةرظنلا  نإ  لوقلا  نكمي  ذإ 
ةرظنلا هذھو  ةيدیلقت  ةيرھزأ  تلظ  تقولا  كلذ 

ةدام نأ  ولو   ، ةضماغ ةرظن  اھرھوج  يف  يھ 
، ةیلكش تناك  اھیف  ةینفلا  ةعنصلا  ةدام  وأ   ، بدألا
نكل  ، بسحو اھرھاظ  يف  كلذك  تناك  امنإ  يھف 
نكي مل  ةعنصلا  كلت  ىلع  نمیھملا  رصنعلا 
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ىلإ برقأ  ناك  ریخألا  اذھ  نأل   ، يلكشلا بناجلا 
، لفغلا يلامجلا  لیكشتلا  ةدام  ىلإ  هنم  دیقلا 

زاغلأو  ، ةيددعلا اھتيرحسو  فورحلا  زاغلأف 
اھلك يھ   ، ظافلألاب مظانلا  بعالتو   ، ءامسألا
ازیح صنلا  ءاطعإ  ىلإ  ةجاح  نع  ربعت  رھاظم 
نم يلكش  لداعمب  هألمو   ، امجحو اینامزو  ایناكم 
ضوعي نأ  يعو - نودب  وأ  يعوب  هل –  داري  ، يناعملا

. صوصنلا كلت  يف  ةدوقفملا  لاعفنالا  ةوق 
صوصن عم  مث   ، ةيرعشلا يدورابلا  صوصن  يفو 
يدقنلاو يبدألا  موھفملا  أدب  ةيدقنلا  يفصرملا 

لخد ذإ   ، ةفلتخم ةيروصت  ةقيرطب  روھظلا  يف 
يعولا لماع  وھ  ديدج  ةفرعم  لماع  هلاجم 
ریكفتلا ـة  يلمع ىلإ  ـل  غلغت يذلا  يد  ـ قنلا
تلعج ـة  يئاقلت ةقيرطب  ةيد  ـ قنلا رو  ـ صتلاو

، حوضولا مدعو  ةأجافملا  عباط  يستكي  هروضح 
لمحت ةیبدأ  صوصن  مامأ  انحبصأ  ائیشف  ائیشو 
غلبت مل  نإو  اھبحاصب [442]  ةقیصل  ةيروعش  ةبرجت 
نم اھعم  صلختت  يتلا  ةجردلا  ةبرجتلا  هذھ 

ةھجوملا يناعملا  تالداعم  ىلإ  ةجاحلاب  روعشلا 
هذھ  ، صنلا جتنمل  ىتح  ةحضاو  ریغ  ةياغ  وحن 
ماخلا هتدام  صنلا  ءاطعإ  يف  لثمتت  يتلا  ةياغلا 
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ایلامج اجیسنو   ، اصن هنم  لعجي  يذلا  همجحو 
. ةیبدألا هتفص  هیلع  بحسي 

اھیف صمقت  يتلا  صوصنلا  ضعب  أرقن  امدنعو 
نأكو رعشن   ، ةثوروملا ةيرعشلا  ةبرجتلا  يدورابلا 

، ةبرجتلا كلت  خانمل  ملستست  رعاشلا  تاذ 
نظلا ىلإ  عفدي  امم   ، اھطورشو اھتلاح  سبلتو 
ىلإ برقأ  هلعجي  يروعش  فقومب  رمي  هنأب 

ةیسفنلا ةینفلا  ةرھاظلا  هذھو   ، بالتسالا [443] 
نع ربعت  كلذل  يھو   ، ةضھنلا ةيادب  ةلحرم  تصخ 
اھیف ریثي  يتلا  ةبرجتلا  عضو  نم  لاقتنا  فقوم 
ةبرجتلا عضو  ىلإ   ، لاعفنالا نم  ةجرد  مظانلا 

وحن عفدني  هلعجتو   ، رعاشلا ریثت  يتلا  ةیلاعفنالا 
روعشلا ریثأتل  لوألا  عضولا  ناك  امبرو   ، ةباتكلا

ریثأت ىلإ  امھنم  يناثلا  عضولا  عجري  امنیب   ، مئادلا
. صنلا ةدالو  ةظحل  نع  لوؤسملا  روعشلا 

نأ ىلإ  هبتننس  لاكشإلا  اذھ  ةعجارم  دنعو 
ابلتسم لوألا  فقوملا  يف  ودبي  ال  صنلا  بحاص 

هذھ نمض  دلوي  يذلا  صنلا  نأل  هتبرجت  وأ  هصنل 
ةطلس سرامي  ال  وھو   ، اینف لمتكي  ال  طورشلا 
اھیلإ دنتست  يتلا  ةیلامجلا  نإ  مث   ، رعاشلا ىلع 
يف ديزت  الو   ، يسفن عباط  تاذ  صنلا  اذھ  ةباتك 
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ىلإ قوتلا  رعاشم  نم  اجيزم  اھنوك  نع  بلغألا 
رعشلا يف  لاب  اذ  ارییغت  دلوت  ال  يھ  ذإ   ، رعشلا

رظنن نأ  ىلإ  لیمن  كلذل   ، اھتینف ةیحان  نم  يبرعلا 
نم ةباتكلل  ةمدقتم  دادعتسا  ةلاح  اھنأ  ىلع  اھیلإ 

ةيرورضلا ةینفلاو  ةیفرعملا  طورشلا  عمج  نود 
. اھجوضنو ةیلمعلا  كلت  مامتل 

ترمتسا دق  ةلاحلا  هذھ  نإ  لوقلا  نكمي  هیلعو 
موقي ناك  هنأ  ىلع  لدتل  يدورابلا  دنع  روھظلا  يف 

ام وھو   ، ةديدجلا ةیلامجلا  ةباتكلا  تاموقم  عمجب 
ةيرعشلا ةبرجتلل  ةلاصألاب  اسسؤم  هنم  لعجي 

تقولا يف  شیعي  وھو   ، ةديدجلا [444]  ةيوضھنلا 
ءارو تناك  يتلا  ةیبدألاو  ةیسفنلا  هبراجت  هسفن 

روظنملا نم  خرؤت - يتلا  ةیبدألا  صوصنلا  دالیم 
يھو  ، صنلا لماكت  اھزیمي  ةیلات  ةلحرمل  يدقنلا -
عوضخلا دعب  ام  ةلحرمل  خرؤت  يتلا  ةيادبلا  ةطقن 

مامأ بابلا  براجتلا  هذھ  تحتف  دقل   . صنلا ىلإ 
اذكھو  ، دنلل دنلا  فقوم  هصن  نم  فوقولل  رعاشلا 
صنلا نیب  ةلدابتم  تاقالع  مایق  دھشن  انأدب 
صنلا نمو   ، صنلا ىلإ  رعاشلا  نم  دتمت  هبحاصو 
ةلحرم يف  بدألا  هیلإ  رقتفا  ام  وھو  رعاشلا  ىلإ 

، ةیناسنإلا تاقالعلا  طاطحنا  اھزیم  ةیلامج 
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ةروصب يناسنإلا  لعفلاو   ، يلامجلا لعفلا  دومجو 
. ةماع

نم مغرلاب   ، ةئشانلا ةموظنملا  هذھ  تلظ  دقو 
ليدعت عوضوم  اھتاقالع  جوضنو   ، اھرصانع لماكت 
لیجلا اھیف  عرش  يتلا  تاشقانملا  لضفب   ، ريوطتو
نیسح هط  اھمالعأ  زربأ  نم  ناكو   ، قباسلا
نیمتھملا نم  مھریغو   ، ناويدلا ةعامج  ءاضعأو 

ىلإ بسنن  نأ  حصي  دقو   . دقنلاو بدألا  لئاسمب 
ثارتلا موھفم  مادختسا  قاطن  ةعسوت  ءالؤھ 
ةءارق ىلعو  ءامدقلا  صوصن  ىلع  هتلالد  لمشیل 

ةدمتسم جھانمب  تلسوت  يتلا  اھل  نیثدحملا 
نیقرشتسملابو  ، ةیبرغلا ةفاقثلاب  كاكتحالا  نم 

جاتنإ طورش  اومتتسا  دقف  ءابدألا  امأ   ، نییبوروألا
ةءارقلا لاجم  ىلإ  ىقلأ  ام  وھو   ، ةینفلا مھصوصن 

رثكأ ةینف  براجت  ةصالخ  تنمضت  ةیبدأ  اصوصن 
يف الاغيإ  دشأو   ، ةضھنلا ناسنإ  ةیتاذ  نع  اریبعت 

، مھتفاقث رداصم  تعونت  نيذلا  اھباحصأ  سوفن 
لغوم مھنم  ریثك  ىحضأو   ، مھتاعزن تنيابتو 
ةديدجلا هبراجتب  ةلصلا  قیمع   ، عقاولا عم  لعافتلا 

. ىنغلاو عونتلا  تاذ 
روصتلا ىلإ  ةثادحلا  میھافم  تللست  دقو 
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يف ارثؤم  ارصنع  تحضأف   ، ثارتلل يوضھنلا 
انھ ةثادحلا  میھافمب  ينعنو   ، هتفرعم ةیلمع 

داقنلاو ءابدألا  اھمدختسا  يتلا  تاموھفملا  ةلمج 
، ةیبرغلا ةفاقثلا  سورد  نم  اقالطنا  ركفلا  لاجرو 
رثأ اغلبم  اھعونتو  اھددعت  غلب  تاموھفم  يھو 

اھنیماضم ةغایص  ىلعو  اھديدحت  قرط  ىلع 
اھددعتب تمھاس  اھنكل   ، ةینفلاو ةيركفلا 

يذلا  ، رصاعملا يبرعلا  ركفلا  ءانب  يف  اھدیقعتو 
ةفاقثلا يف  هموھفمو  ثارتلا  روصت  هرودب  ىنب 
ةیبدألا ةفاقثلا  اھنم  امیس  الو  ةثيدحلا  ةیبرعلا 

. يبدألا دقنلا  عوضوم  ةینفلاو 
هتغایص ترج  دقو   ، يوضھنلا ةثادحلا  موھفم  امأ 
ةیبرغلا ةيرظنلا  دوھجلا  عم  لعافتلا  قلطنم  نم 
جاودزالا يقب  دقف   ، ةلوؤم وأ   ، ةءورقم  ، ةیلصألا

ذإ  ، ديدجلا يبرعلا  يبدألا  صنلاب  هتقالع  عبطي 
يف نفلاو  ةایحلل  ةيؤر  اھرابتعاب   – ةثادحلا تلثم 

رعاشلا دھج  ةیبرعلا - ةینفلا  ةسرامملا  عقاو 
هصن ريوطت  لیبس  يف  هاعسمو  يوضھنلا 

" اجوتنم  " وأ ایعادبإ  اصن  اھرابتعاب  امأ   ، يرعشلا
ریثأتلا كلذ  لباقملا - يف   – تلثم ةثادحلا  نإف  اینف 

، دقانلاو رعاشلا  نم  لك  ىلع  صنلا  هسرام  يذلا 
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تافاضإو  ، ةدوھعم ریغ  براجت  وحن  امھنم  لك  رجب 
عقاولا جراخ  نمو   ، يبرعلا بدألا  ملاع  جراخ  نم 

. هسفن يبرعلا 
ةیتآ دوقعل  لظتس  امبرو  تلظ  ةثادحلا  نكل 
يعو يف  ادقعت  تالكشملا  رثكأ  نم  ةلكشم 
ةلكشم اھنأ  امك   ، يبرعلا [445]  ناسنإلا 

تناك اذإو   ، هسفن نآلا  يف  ةیبرعلا  تاعمتجملا 
نإف  ، الوأ ابوروأ  يف  تدلوت  دق  اھرھاظمو  اھترمث 
لوانت هاجتالا  جودزم  شاقن  عوضوم  تیقب  اھتركف 
روطت ىلع  دعاس  يبرع  ریثأتل  ةیفخلا  بناوجلا 
ةفاقثلا ریثأت  هنم  امیس  الو   ، ةیبرغلا ةفرعملا 
ةلصتملا ةینافرعلا  ةعزنلاو   ، ةیقارشإلا ةینطابلا 
راكفألا ةمھاسم  ىلإ  ةفاضإ   ، ةيرسلا لوصألاب 

، ةیبوروألا ةفاقثلا  ىلإ  تللست  يتلا  ةيدشرلا 
تاشقانملا نم  بناج  ىلع  ترثأ  وأ  تبطقتساو 

، ةثيدحلا ةیبوروألا  ةفسلفلا  روطتل  تدھم  يتلا 
ةضھنلا ةفاقثل  ةیبرغلا  ةثادحلا  حایتجا  لوانت  امك 

. ةیبرعلا

يلامجلا مكحلاو  موھفملا 
ُراسمف  ، ايوضع اطابترا  مكحلاب  موھفملا  طبتري 
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فئاظو ىدحإ  نوكت  نأ  ُضرتَفي  موھفملا  نيوكت 
لیفكلا لسلستلا  مظني  نأ  ةسیئرلا  مكحلا 
اھضعب نم  اھتایح  دمتست  میھافملا  لعجب 
يتلا يھ  قاسنأ  يف  اھماظتنا  نم  يأ   ، ضعبلا

ةلسلسب طبترا  ثارتلا  موھفمو   . اماكحأ اھیمسن 
ةضھنلا موھفم  تطعأ  ةكباشتملا  میھافملا  نم 
لمشي يذلا  يلكلا  مكحلا  عضو  وھ  اصاخ  اعضو 
هيدعب يف  كولسلا  لمشيو  قوذلاو  لقعلا 
يتلا موھفملا  ةفص  نع  الضف   ، يعامجلاو يدرفلا 
ئشانلا يبرعلا  ریكفتلا  تاودأ  نم  ةادأ  هنم  لعجت 
ةلحرمب هل  خرؤي  يذلا  ديدجلا  رصعلا  لھتسم  ذنم 

نویلبان [446] . ةلمح  دعب  ام  ةلحرم  يھ  ةیخيرات 
دعاست يتلا  ةیضرألا  رود  يدؤي  مكحلا  ناك  املو 
موھفملاب طبتري  ام  لكل  يفرعملا  ديدحتلا  ىلع 

، هلیكشت يف  مھاست  يتلا  تاقالعلا  ديدحت  يأ 
هرابتعاب  ، يلامجلا مكحلا  زییمت  بلطم  نإف 

، ثارتلا موھفم  مادختسا  لقحل  ایعون  اددحم 
ةینفلا ةعیبطلا  هیجوت  وحن  ةرورضلاب  اندوقیس 

اھنم تلعج  يتلا  ةھجولا  ثارتلا  موھفم  ةفیظول 
دقنلا میق  سیسأتب  ةقالع  اھل  ةیلامج  ةفیظو 

. اھروطتو  ، هسیياقمو يبدألا 
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مكحلا طابترا  ةركف  يلامجلا  ریظنتلا  راثأ  دقو 
نم كلذ  هضرفي  امو  ةیلامجلا  ةیلاعفلاب  يلامجلا 
يذلا ناسنإلا  ةایح  يف  مكحلا  اذھ  ةیصوصخ 
نوكي هدوجو  نأل  ءایشألا  دوجو  نع  هدوجو  فلتخي 
هتاذل هتفرعمب  ناسنإلاف   ، احور هرابتعاب  هتاذل 
هتفرعم ققحي  ناسنإلا  ناك  اذإ  و   ، هتاذل دجوي 

وأ اھریغیف  ءایشألا  يف  رثؤيو   ، ملعلا لضفب  هتاذل 
هتقالع لضفب  اھكالھتساو  اھب  عافتنالل  اھرمدي 

يھ ءایشألاب  ةیلامجلا  هتقالع  نإف   ، اھب ةیلمعلا 
ملاعلا ءایشأ  يف  هتاذ  عدبي  نأ  هل  حیتت  يتلا 
ملاعلا نسنؤيو   ، ام ةقيرطب  هتاذ  جتنیف  يجراخلا 

كلذ لالخ  نم  ةلاعفلا  ةعدبملا  هتاذ  ىلع  فرعتیف 
. [447]

لامجلاو ناسنإلا  نیب  ةقالعلا  هذھ  ءوض  ىلع 
هاوتحمو ةضھنلا  برع  دنع  ثارتلا  موھفم  نأ  حضتي 
اھاضتقا يتلا  ةفرعملا  لاعفأ  ةرمث  امھ  يركفلا 

اكولس هرابتعاب  هتسراممو   ، ضوھنلا يف  ریكفتلا 
نمف  ، يبرعلا يلامجلا  يعولا  فقاوم  نم  افقومو 
نم اعون  يعولا  كلذ  رابتعا  نكمي  ةيرظن  ةيواز 

يعامتجالا خيراتلاو  يلامجلا  يعولا  نیب  لعافتلا 
ةیسفنلا هتيواز  نم  امأ   . ةضھنلا رصع  يف  يبرعلا 
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قوذ وحن  يبرعلا  دادترا  كولس  ىلإ  رظنلا  نكمیف 
فالسألا قوذ  نيوكت  دھش  يذلا  رصعلا 

ریبعتلا لاكشأ  نم  لكش  هنأ  ىلع  عجرتسملا 
ىلإ ةديازتم  ةیفرظ - تناك  ولو  ةجاح -  نع 
نع اریبعت  هرابتعاب  هیلإ  رظنلا  نكمي  امك   ، ةيامحلا
رایتلا ةوقب  حيرص  ریغ  افارتعاو   ، عالتقالا نم  فوخلا 
نایكلا دوجو  ىلع  رطخلا  دح  تغلب  يتلا  يبنجألا 
ةبھرلا رعاشم  فثك  يذلا  رمألا   ، هئاقبو يبرعلا 
فالسألا ثارت  وحن  اھقایسب  ةھجوتملا  لالجإلاو 

میظعلا [448] .
فقوملا اذھ  ىلإ  رظنلا  نكمي  ىرخأ  ةھج  نمو 

نم قیضلاب  نانفلا  روعش  نع  فشكلا  ةيواز  نم 
اھدومجب تقبطأ  يتلا  ةینقتلل  يراركتلا  عباطلا 

هذھو  ، سبلملاو لكأملاو   ، ةفرحلاو  ، رعشلا ىلع 
تزاو ةروصب  ةدوجوم  تناك  ةیسفنلا  طوغضلا 
يذلا يوضھنلا  يفسلفلا  فقوملا  ءانب  راسم 

، فالسألا ةربخب  ثبشتلا  لاجم  رییغت  ةدارإ  كرح 
ةقيرط رییغت  يف  ةيروعشال  ةروصب  ببستو 

. اھب طابترالا 
ةیئانثلل يسفنلا  ساسألا  ىلإ  ةفاضإلابو 
يعاولا جورخلا  يأ   ) رییغتلا نم  ةفلؤملا  ةئشانلا 

477 www.jadidpdf.com



زیح ىلإ  هدیلاقتو  هسوقط  هل  يرعش  زیح  نم 
نیبو قوذو  قوذ  نیب  ةلضافملا  يأ   ) ءاقتنالاو رخآ )
يتاذلا ساسألا  ىلإ  ةراشإلا  نكمي  ةباتكو ) ةباتك 
سیسأت زیم  يذلا   ، يراضحلاو يموقلا  عباطلا  يذ 

ىلعو يلك  مكحك  ةضھنلا  ىلع  ثارتلا  موھفم 
يلامجلا ساسألا  نع  الضف   . يفسلفلا اھفقوم 

فقي امبو   ، ةیلامجلا ةربخلاب  طبتري  يذلا  فرصلا 
. ةفرعملا مكارت  نم  اھءارو 

لیحت اھركذ  فلاسلا  تارابتعالا  نأ  كش  الو 
فقوملا فرعي  نأ  نكمي  ام  ىلع  ةعمتجم 
موھفم سیسأت  ةلواحم  هنأب  يئایحإلا  يوضھنلا 

ىلع ةیكاردإلاو  ةیلكشلا  هتیحان  نم  - ثارتلا
ىنعم نِّمضي  فقوملا  اذھو   ، يفلس يقوذ  فقوم 
وحن هاجتالاو  روطتلا  ضرتفي  يذلا   – ةضھنلا
وھ هعم  امامت  مجسني  ال  ىنعم  لبقتسملا -
، مھوي امك   . يضاملا وحن  يئاقتنالا  هاجتالا  ىنعم 

نمضتت ةثوروملا  ةیلامجلا  نأب   ، لباقملا يف 
يتآلا [449] . وحن  هجوتلاو   ، لابقتسالا ىنعم 

رود موھفملل  ةبسنلاب  يدؤي  مكحلا  ناك  اذإو 
لخاد نمضتي  يذلا  يلامجلا  مكحلا  نإف   ، قسنلا

دبال يدقنلاو [450]   ، يبدألا ثارتلا  موھفم  هقسن 
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يذلا رمألا   ، ایعامتجاو ایفاقث  امكح  نوكي  نأ  هل 
بلطتت ةلأسم  هموھفمو  ثارتلا  ةلأسم  لعجي 

ایجولوبورثنألا ءوض  ىلع  اھتایطعم  ةعجارم 
يلامجلا مكحلا  نأ  دجن  انھ  نمو   ، ةیفاقثلا

، ریغتلا طامنأ  يف  رظنلا  انم  يضتقي  يوضھنلا 
ةیفاقثلا تاداعلا  يف  يأ   ، ةیفاقثلا طامنألا  يفو 

ةیقوذ طامنأو  تاداع  ءایحإب  تماق  يتلا  ةئشانلا 
. ةیسنملا وأ  ةتیملا  مكح  يف  تربتعا  امبر   ، ةميدق
وھ ةینفلاو  ةیلامجلا  ةیبرعلا  ةركاذلا  ءایحإ  نإ 

تمجرت يناسنإ  كولس  اھماوق  ةیخيرات  ةیلمع 
تأشن ةجاح  يھو   ، لعفلا ىلإ  ةجاحلا  هلالخ  نم 

يف تدلوت  يتلا  ةریغلاو  بناجألا  ةدھاشم  ریثأتب 
ةضھنلا برع  نكل   ، مھنم هوأر  امم  مھسوفن 
مھتبغر هتكرح  زاوم  قيرط  يف  كلذب  اوراس 
نيذلا بناجألا  ءالؤھ  نع  زیمتلا  يف  ةحماجلا 
. مھحلاصمو مھتاسایسب  ءادعأ  اولازامو  اوناك 

نكت مل  ىمادقلا  فالسألا  طامنأ  دیلقت  ةیلمعف 
ریظنتلا سسأ  يعضاو  لوقع  يف  ةحضاو 
روعشلا كلذ  مھيدل  امن  نيذلا   ، لئاوألا ضوھنلل 

، يبنجألا مامأ  زجعلاب  موھفملا  ریغو   ، ملؤملا
ام يسفنلا  عضولا  اذھ  يف  لعلو   ، هنم ةریغلاو 
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طیسبتلل مالستسالا  نود  ظحالملا  فقوتسي 
وحن هاجتالا  در  ىلع  هباحصأ  دكأ  يذلا  لوادتملا 
ىلإ ةیفاقثلا  مھطامنأو  دادجألا  ثوروم  ءایحإ 
برع ىدل   ، يضرملا امبرو   ، يرطفلا عوزنلا 

. ةيوضاملاو يضاملا  وحن  ةضھنلا 
يفاقثلاو يسایسلا  خيراتلا  ىلإ  ةدوعلا  نإ 

ىلإ ةوعدلا  سیسأت  نأ  نیبي  ةیبرعلا  ةضھنلل 
يركفلا رایتلا  ومنب  طبتري  ثارتلا  وحن  هجوتلا 

ذبنب يدانملا  ةیبرغلا  ةراضحلا  ةمواقمل  يعادلا 
قثبنا رایت  وھو   ، اھل مالستسالا  رھاظمو  رعاشم 
يذلا يناغفألا  نيدلا  لامج  دیسلا  ركف  نم 
هتوعدب لعفلا  نع  زجعلا  ةلكشم  لح  هیلإ  بسني 
ةیثارتلا مھعبانمل  عوجرلا  ىلإ  نیملسملاو  برعلا 

ةلفغ يف  اوناك  ةمیظع  زونكب  لفحت  يتلا  ةميدقلا 
اھنع [451] . ةكبرم 

ماعلا هاجتالا  اذھ  عاستاو  ومن  جئاتن  نم  ناكو 
كلس يذلا   ، رذحلا فقوملا  ميدقلا  ثارتلا  وحن 
طبترا ام  لك  ءازإ  ةطیحلاو  زازتحالا  كلسم 
دوھع يفو   ، يلع دمحم  دھع  يف  بناجألاب 
روطتو  ، هدعب نم  مكحلا  ىلع  اولوادت  نيذلا  هدافحأ 

ةظفاحملا فقوم  ىلإ  ةیجيردت  ةروصبو  كلذ  دعب 
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اھسفن نع  تربع  يتلا  ةديدشلا  ةظفاحملاف 
ةفاقثلاب ةلص  هلام  لك  ىلع  مجھتلا  ةطاسوب 

، ال ةيوضاملا دلو  يذلا  وھ  فقوملا  اذھو   ، ةیبنجألا
هضفرب امنإو   ، فالسألاو يضاملا  وحن  هھجوتب 
رصاعملا ناسنإلا  میھافم  ةعجارم  فقوم  فوقولا 
صوصنلا ىلإ  ةرظنلا  ةعجارمو   ، ةضھنلا لوح 

ةطلسلا [452] . ةضراعمو   ، ةینيدلا
فقوملا ةعیبط  ىلإ  ریشن  نأ  مھملا  نمو 

الإ رارقتسالاب  عتمتي  مل  يذلا  يئایحإلا  يلامجلا 
نیببس ىلإ  كلذ  وزعن  نأ  نكميو   ، ةدودحم ةدمل 

: امھ نیسیئر 
يدیلقتلا ينفلا  فقوملا  رارمتسا             -

عم بنج  ىلإ  ابنج  ریسي  لظ  يذلا   ، نيرخأتملل
ضعب رارمتسا  هنع  ربعي  ام  وھو   ، يدورابلا راعشأ 

نيددجملا رعش  يف  ىتح  دیلقتلا  رصانعو  حمالم 
يداش وبأ  يكز  دمحأو  نارطم  لیلخ  لثم 
ةین نع  مھریبعت  اودبأ  نيذلا  ءارعشلا  نم  مھریغو 

مھلامعأ [453] . ضعب  يف  هوسرامو  ديدجتلا 
رثأتلا ةاعد  فقاوم  ددشتل  يوقلا  ریثأتلا              -
ةلمحلا يف  ءالجب  رھظ  ام  وھو   ، ةیبوروألا ةفاقثلاب 

، فینعلا دقنلاب  يقوش  دمحأ  تلوانت  يتلا 
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، ةیسنمورلاب ةرشبملا  ناويدلا  ةعامج  اھتمعزتو 
امك  ، ةيرظنلاو ةيركفلا  اھتارربم  اھل  ةلمح  يھو 
اھیلإ رظنن  نیح  ةمھملا  اھتاحورطأ  لبقت  نكمي 
بدألاو [454] . نفلل  يعامتجالا  ریغتلا  ةيواز  نم 

يلامجلا فقوملا  رارقتسا  مدع  ىزعي  نأ  نكميو 
يبرعلا يراضحلا  فقوملا  ةیلومش  ىلإ  يئایحإلا 
يئزجلا روطتلا  عباطب  ةضھنلا  عبط  يذلا  ماعلا 

يتلا طاطحنالا  ةرئاد  عاستا  ببسب  يلحرملا 
ةیبرعلا ةایحلا  تالاجم  فلتخم  تلمش 

ىلع تبر  يتلا  ةینمزلا  اھترتف  لوطو   ، ةیمالسإلا
رمألا فلختلا  تاببسم  قمعو   ، ةنس [455]  فلألا 
ةبقح ىلإ  يبرعلا  ناسنإلا  هعم  جاتحي  يذلا 
ةیلقعلا تاموظنملا  لك  ءانب  ةداعإ  حیتت  ةليوط 
تاقالعلاو تامیظنتلا  ةعجارمو   ، ةیلایخلاو ةيزمرلاو 
ةطبترملا ةيداصتقالاو  ةیسایسلاو  ةیعامتجالا 
ةضھنلا رصع  فصو  نأل  كلذو   ، يلامجلا يعولاب 

طبترت تاموھفم  مادختسا  ىلإ  سرادلا  نم  جاتحي 
رونلا نم  ديزم  طسب  حیتتو  يلامجلا  يعولا  اذھب 

ةیكیمانيد ىلإ  ىضفأ  يذلا  يراضحلا  روطتلا  ىلع 
يبرعلا [456] . ضوھنلا 
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ةفرعملا لامجلا : خيراتو  موھفملا 
ةربخلاو

نم يبدألا  دقنلا  يف  موھفملا  ةینب  ىلجتت 
ةفرعملا لقح  لخاد  تاقالعلا  نم  ةموظنم  لالخ 
ةفاقثلا نمض  يأ  هجراخو   ، ةھج نم   ، ةيدقنلا

دقو  . ىرخأ ةھج  نم  امھخيراتو  عمتجملاو 
صوصنلا ةءارق  ةيدقنلا  صوصنلا  ةءارق  تعدتسا 

، عمتجملاو ةفاقثلا  ةینب  ةءارق  ةلواحمو  ةیبدألا 
صنلا نمض  لكشتي  مل  ثارتلا  موھفم  نأل  كلذو 
هفصوب يأ   ، الولدم وأ  ةلالد  هفصوب  يدقنلا 

لالخ نم  نوربعيو  داقنلا  هلوادتي  ىنعمو  انومضم 
. باطخلا نمض  هروضح  لكش  نع  لوادتلا  اذھ 
نمض ساسألا  يف  لكشت  ثارتلا  موھفم  نإ  لب 

، تاءارجإلاو  ، تارابعلا نمض  يأ   ، ىوتحملا لكش 
اذھ لمح  لجأ  نم  ترفاضت  يتلا  ةیلقعلا  لاعفألاو 

صوصنلا ةءارقف  هب [457]  . حيرصتلا  نود   ، نومضملا
عساتلا نرقلا  نم  ریخألا  ثلثلا  يف  تبتك  يتلا 
ئراقلل حیتت  ال   ، نيرشعلا نرقلا  تايادبو   ، رشع
السوتم تالولدملاو  نیماضملا  نع  ثحبي  يذلا 

وأ يفصرملا  دمحأ  نب  نیسحلا  روصتو  صوصنب 
الو  ، ثارتلا موھفم  ةینب  دصر  امھریغو  يحليوملا 
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الإ يبرعلا  يدقنلا  صنلا  يف  انكمم  كلذ  حبصي 
ةكرعملل مھبقعأ  يذلا  لیجلا  ةداعتسا  دعب 

ثدحملاو [458] . ميدقلا  نیب  ةميدقلا 
ةاعدو ميدقلا  راصنأل  ةكرعملا  هذھ  تحمس  دقو 
تمسر يتلا  تالوقملا  اومدختسي  نأب  ديدجتلا 

هیبنت ةراشإ  اھرابتعاب  عارصلا  تاعوضومو  دودح 
ةیلاكشإلا هذھل  ةديدجلا  تایطعملا  بیكرت  ىلإ 

امنإو  ، ءالؤھ میھافمو  نیماضم  يف  زربت  مل  يتلا 
نوذختي مھو  مھنأل   ، اھل مھتغایص  ةقيرط  يف 
مھسفنأ اودجو   ، ىمادقلا مھئارظن  عقاوم 

يف دقنلاو  بدألاو  ةءارقلا  عقاو  نوفشتكي 
ام صخلت  يتلا  ةریخألا  ةلصحملا  لعلو   ، مھرصع
الو هثارت  فرعي  ال  يبرعلا  نأ  يھ  ءالؤھ  هظحال 
يف كلذ  لجأ  نم  لذبي  ال  هنأل   ، هریغ الو   ، هسفن

. مزاللاو مئالملا  دوھجملا  ةیمویلا  ةسرامملا  عقاو 
راطإلا نمض  ثارتلا  موھفم  لخد  اذھبو 

مل يذلا   ، ةثيدحلا ةیبرعلا  ةفرعملل  يعامتجالا 
ایفیظو [459] . حبصي  نأ  ىلع  ارداق  نكي 

مھيدل تناك  نيذلا   ، داقنلا نم  ةلق  هبتنا  دقل 
، نیسح هط  مھسأر  ىلعو   ، ركفلل عسوأ  تاكلم 
عقوم يف  نمكت  ال  ةیقیقحلا  ةلكشملا  نأ  ىلإ 
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قایسلا يف  نمكت  امنإو   ، بيدألا وأ  دقانلا 
طبترملا ةیعامتجالا  ةایحلل  ماعلا  يفاقثلا 
ةيؤرلا مكلت  انب  تعفد  دقلو   . ةيراضحلا اھتروریسب 

نم حضتا  نأ  دعب   ، ةقیمعلا ةینبلا  نع  ثحبلا  وحن 
ايأ رفوت  داكت  ةیحطسلا ال  ةینبلا  نأ  ةیلوألا  ةءارقلا 

ديدحت اھناكمإب  يتلا  ةیعوضوملا  تایطعملا  نم 
ةنوكملا هرصانع  يأ   ، ثارتلا موھفم  تارمضم 

. ةنماكلا
انتءارق [460] يقن  نأ  انلواح  قایسلا  اذھ  يفو 

عانتما وھ  مھم  رھظمب  عادخنالا  ةبغم  نم 
فصولاب لوانتي  يرظن  يعو  ةغایص  نع  ىمادقلا 

ام وھ  رذحلا  اذھو   ، هسفن ثارتلا  موھفم  لیلحتلاو 
احاجن اوحجن  دق  اوناك  فالسألا  نأ  نم  دكأتن  انلعج 
ىلإ ةرظنلا  اھحرطت  يتلا  ةلكشملا  لح  يف  ارھاب 
ةیلآ ةلكشم  انرظن - يف   – يھو  ، هیعوو ثارتلا 
اھغلبي القن  لیج  ىلإ  لیج  نم  ةربخلا  لقن 

: امھو هسفن  تقولا  يف  نیسیئرلا  اھيوتسمب 
، رھاظلا وأ  رشابملا  تايوتحملا  ىوتسم 

ةازاومب لفكتي  امك   ، نطبملا قرطلا  ىوتسمو 
قرطلاو تايوتحملا  كلت  دقن  ةمھمب  كلذ 

. اھديدجتو
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دصر ةیلمع  وحن  ماھتالا  مھس  هجتا  كلذبو 
، اھمظنتو تارمضملا  كلت  ةایح  زربت  يتلا  تاقالعلا 

ةفرعملا يف  لعافلا  اھریثأت  نع  فشكت  امك 
ةیلمع انل  تنابأ  دقو   ، ةميدقلا ةيدقنلا  ةیبرعلا 
يذلا يوینبلا  ریغتلا  ةیفیك  نع  ةروكذملا  دصرلا 
برعلا لوحو   ، اھسفن ةفرعملا  ةیلمع  ىلع  أرط 
حرشلاو راصتخالا  ىلإ   ، جاتنإلاو فیلأتلا  نم 
رییغتلا اذھ  ناك  دقو  جاتنإلا  ةداعإ  وأ   ، قیلعتلاو

لقن ةعیبطل  ارییغت  هتقیقح  قمع  يف  يوینبلا 
لوحت ذإ   ، ةربخلا لقن  لحم  لح  يذلا  ةفرعملا 
ىلإ ةديدجلا  نيرخأتملا  ةءارق  يف  يقلتملا 
داتعا يذلا  مدقتملا  ئراقلا  رود  نم  الدب  لبقتم 
فراعم جاتنإ  ادیعم  دقني  نأ  وھو   ، هب عالطضالا 

، ةءورقملا لوصألا  يغلت  ةیلصأ  غیص  يف  هیقباس 
. هل صاخ  كلم  يھ  ةرياغم  الوصأ  اھلحم  لحتو 

نأل نیمدقتملا  دنع  ةنكمم  تناك  ةیلمعلا  هذھو 
هفرعي ام  عاضخإ  ىلع  ارداق  ناك  مھنم  ئراقلا 

وأ يعوب  نورخأتملا  لزانت  املف   ، هجھنمو هتيؤرل 
ىلإ مكلذ  ىدأ   ، ةعاطتسالا كلت  نع  يعو  نودب 
يفو  ، میلعتلا يف  ةفرعملا  ءانب  ةیلمعب  رارضإلا 
ىلإ هلازتخا  متو  ةءارقلا  لعف  فعضو   ، فیلأتلا
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نیقلتلا وھ  يذلا  باعیتسالا  يھو  هروص  طسبأ 
للست ىلع  ارشؤم  عضولا  مكلذ  ناكو   . اسوكعم

. ةفرعملا لقن  ةیلمع  ىلإ  للخلا 
رصع ةامسملا  ةیخيراتلا  ةلحرملا  عضخن  امدنعو 
لآملا تلثم  اھنأ  ظحالنسف  يصقتلل  فعضلا 

دنع ةفرعملا  لقن  ةیلمع  تناك  يذلا  سئابلا 
ظح نسح  نم  ناكو   ، هوحن ةھجوتم  ءالؤھ 

اھولوادت يتلا  راكفألا  فالتخا  ىلع  نیيوضھنلا 
نأ  ، اھنمض اوطرخناو  اھوقنتعا  يتلا  تاھاجتالاو 

ةفرعملا لقن  عضو  نم  لاقتنا  راسم  ءدب  اوعاطتسا 
يفصرملا عوجر  ناكو  ةربخلا [461] ،  لقن  عضو  ىلإ 

ةميدقلا ةیبدألاو  ةیغالبلاو  ةيوغللا  فراعملا  ىلإ 
هط مث  يواطھطلا  عوجرل  ىنعملا - اذھب   – الثامم

ةيدقنلاو ةیبدألا  فراعملا  ىلإ  دعب  امیف  نیسح 
نومضملا وھ  نیلجرلا  نیب  قرفي  يذلاف   ، ةیبنجألا

ةینبلا ىلإ  هتعیبطب  يمتني  ام  يأ   ، يفرعملا
لكشلا وھف  امھعمجي  يذلا  امأ   ، ةیحطسلا
ةیلامج رظن  ةھجو  نم  يمتني  ام  وھو   ، ةربخلاو

. ةقیمعلا ةینبلا  ىلإ 
نم يناعي  يوضھنلا  يفرعملا  فقوملا  لظ  دقو 

ةنياعملاب مایقلا  ىلع  ةردقلا  ىلإ  هراقتفا 
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نم يبدألا  دقانلل  فشكت  نأب  ةلیفكلا  ةیلیلحتلا 
هرمأ عقاو  يف  لكشي  زھاجو  حيرص  باطخ  لالخ 

. ةربخلا مكارت  اھلیصحتب  موقي  يتلا  تارمثلا  رخآ 
يذلا رمتسملا  لاجسلا  ةاناعملا  هذھ  دسج  دقو 
لعف زفح  ایعامتجا  اكرحم  هسفن  تقولا  يف  ناك 
نود لاح  اقئاعو   ، ةضھنلاو ثارتلاب  مامتھالا 
ثارتلل مھموھفمو  ءامدقلا  فقوم  مھفو  فاشتكا 
يجھنملا ساسألا  رفوي  نأ  هنأش  نم  ناك  يذلا 

رصع ةفرعم  عم  ةعیطقلاو  رییغتلل  يفسلفلاو 
نم نيدوشنملا  ةعیطقلاو  رییغتلا  امھو  فعضلا 

. ةضھنلا ىعسم  ءارو 
فقوملا هنم  ىناع  يذلا  يناثلا  لاكشإلا  امأ 

ةینقت ىلإ  ةرظنلاب  هلثمن  نأ  نكمیف   ، يوضھنلا
، فعضلا رصع  ءارعش  دنع  تحضتا  امك  ةباتكلا 

ةيركفلا هبناوج  نم  مجسني  رھظمب  اورھظ  نيذلا 
مھتینب تایطعم  نم  ةلمج  عم  ةیلامجلاو 

. ةجاذسلاو ةیحطسلاو  ةقانألاب  ةلثمم   ، ةینيدملا
عقاو يف  نكت  مل  ةروكذملا  تایطعملا  نأ  ریغ 
ربعت يتلا  ةدیحولا  ةیعوضوملا  تایطعملا  اھرمأ 

اھتایطعم ةنيدملل  ناك  لب   ، اھتفاقثو ةنيدملا  نع 
نمضتي امخض  اعمجت  اھرابتعاب  ىرخألا  ةیعیبطلا 
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هیلإ رجي  امو   ، رخآلاو انألا  نیب  ةقالعلا  ءاضف 
شیعلا هیضتقي  امو   ، ةفثكم ةشياعم  نم  طیحملا 

. خلا ... حافك نم  اھب 
ىدل تایطعملا  نم  طمنلا  اذھ  ةءارقلا  نیبت  الو 
ةيوبنلا حئادملاب  قلعت  ام  الإ   ، رصعلا اذھ  ءارعش 

ةجاح نع  تربعو   ، لسوتلا ىلإ  تحنج  يتلا 
رثأتي ملو   ، ةوبنلا زمرب  ءامتحالا  ىلإ  اھباحصأ 
يناثلا طمنلاب  طاطحنالاو  فعضلا  رصع  يف  رعشلا 
هذھو  . لوألا طمنلاب  ىفتكاو  تایطعملا  كلت  نم 
يف رعاشلا  نأ  نم  هیلإ  انبھذ  ام  دكؤت  ةظحالملا 
هدنع ةربخلا  ليوحت  نم  يناعي  ناك  فعضلا  رصع 
ضھنت يتلا  ةینقتلا  لاجم  وھ  دحاو  لاجم  ىلإ 
موھفم نأ  ينعي  ام  وھو   ، يفولا راركتلا  ىلع 
ةقيرط نود  اھنومضم  ىلع  رصتقا  هدنع  ةربخلا 

لك يف  لصح  ام  وھو   . اھجھنمو  ، اھروصت
، میلعتلا  ، ملعلا  ، رعشلا  ، ةعنصلا لثم  تالاجملا 

. خلإ  ... ةسایسلاو  ، داصتقالا
موھفم نأ  ىلع  لالدتسالا  نكمي  انھ  نمو 
ةطاسبلا نع  دیعب   ، دیقعتلا ديدش  موھفم  ثارتلا 

ميدقت ىلإ  هلیمو  دقانلا  دصق  اھب  يحوي  يتلا 
نع ئبنيو   ، ةددحم ةيوھ  هیلع  بحسي  هل  فيرعت 
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هدوجو سسؤي  ثارتلا  موھفم  نإ  لب   . هتیصخش
ةفرعملاو ةراضحلاو  ةایحلاب  طبترم  ماع  لعف  ىلع 

طبتري املثم  امامت   ، ناسنإلا ىلع  اعیمج  اھریثأتبو 
ةراضحلاو ةایحلا  ىلع  ریخألا  اذھ  ریثأتو  ناسنإلاب 

. ةفرعملاو
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ة ــ متا خـ

موھفم انددع  اذإ  ئطخن  لھو  ؟  موھفملا ام 
سحأ ملو  ؟  ةضھنلا ةيرظنل  ایعرش  انبا  ثارتلا 
ثارتلا موھفم  ةشقانم  ىلإ  ةجاحلا  ةثادحلا  ةاعد 

لك همادختسا  يف  ةضھنلا  ةاعد  بھذ  نأ  دعب 
لوح برعلا  دنع  شاقنلا  اذھ  قفأ  امو  ؟  بھذم

جامدنالا باتعأ  ىلع  مویلا  فقي  ملاعلاو   ، ثارتلا
تافاقثلاو  ، ةنيابتملا تاراضحلا  اعضاو  لماشلا 

دقنلا ناكمإب  لھ  ؟  هيدحت كحم  مامأ  ةفلتخملا 
هنع بجت  مل  امع  ابیجي  نأ  هتيرظنو  يبدألا 

ةیعامتجالا مولعلا  وأ   ، ةرصاعملا ةیبرعلا  ةفسلفلا 
نأ ةیعوضوملا  نع  ثحبلا  ناكمإب  لھو  ؟  ةیبرعلا
هذھ ؟  يبدألا دقنلا  ایجولومیتسبإ  سسؤي 
ضرعت  ، جاجح نم  اھءارو  فقي  امو   ، ةلئسألا
ىلع  ، هیف لوقلا  يبرعلا  باطخلا  طسب  ام  ةفاثكب 
ةضھنلا اياضق  نم   ، فصنو نینرق  نم  رثكأ  ىدم 
. نيرصاعملا برعلا  مالحأو   ، ةثيدحلا ةیبرعلا 

: نایبیكرت نالاؤس  هصخلي  ةلئسألا  هذھ  عامج 
ةرياغم ةروصب  ةضھنلا  نوشیعي  برعلا  لھ 
لازام لھو  ؟  مھرصاعت يتلا  ةیناسنإلا  عومجمل 
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ةمھاسم امدقي  نأ  هموھفمو  ثارتلا  رودقمب 
نأ اھنأش  نم   ، يبرعلا لقعلا  ءانب  يف  ةیباجيإ 
ىلإ ازیمم  اديدج  فیضتو   ، يناسنإلا لقعلا  يرثت 
ولو ؟  ةیملاعلا اھتفاقثو  ةرصاعملا  ةیناسنإلا  ةبرجت 

ةفاقثلا حفاكت  امك  مدقتلا  ةیلاكشإ  ضرعب  كلذ  مت 
لجأ نم  يبرعلا  ناسنإلاو   ، ةرصاعملا ةیبرعلا 

. اھتكرعم بسك 
ةفرعملا يف  ةءارق  ةحورطألا  هذھ  تضرع  دقل 
ةفرعملا هذھ  طورش  نم  اقالطنا   ، ةیبرعلا ةيدقنلا 
ةءارقلا تاوطخ  نم  ةوطخ  لوأ  تلعجو   ، ةصاخلا
ثارتلا نع  يدقنلا  صنلا  هلوقي  ام  ىلإ  ءاغصإلا 

عمج ىلإ  لوصولا  لجأ  نم   ، هلاق ام  حش  ىلع 
ةروص نم  هئانب  ددصب  يبرعلا  لقعلا  ناك  ام  ملاعم 
ةادأ نوكت  نأ  اھل  دارأ  يتلا   ، ةینھذلا ثارتلا 
يرجي ام  تلوانت  يتلا  ةسیئرلا  ةيركفلا  ةرظانملا 

، ةیفرعملا فلخلا  لاعفأ  نم  يبيرجتلا  عقاولا  يف 
فلسلا نیب  ةقالعلا  سسؤت  يتلا  لاعفألا  هذھ 

. هسفن فلخلا  اذھو 
هفرعت تاودأ  هئانبب  لقعلا  نإ  لوقلا  لفانلا  نمو 

، هسفن ءانب  ةیلمع  سرامي   ، ةیحلا ةبرجتلا  ىلع 
مئاعد هسفن  تقولا  يف  میقيو   ، هتاودأ ئشني  يأ 
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يھ ةمئاد  ةياغل  همدختسیس  يذلا  هماظن 
نأ اھنأش  نم  يتلا  هب  ةصاخلا  هتانكمم  قیقحت 

. هریغ نع  هزیمت 
ةیلمع نم  اقالطنا  جھنملا  تاوطخ  تینب  دقو 
لجأ نم  عوضوملا  ئرقتسا  ذإ   ، اھسفن ةءارقلا 
ضرفلا ىلإ  اننانئمطال   ، هتعیبط ىلع  فرعتلا 
ددحت يتلا  يھ  عوضوملا  ةعیبط  نإ  لئاقلا 
ةیلمع ترمثأف   ، هتساردل مئالملا  جھنملا 
دودح نمض  ثارتلا  موھفم  رصح  ءارقتسالا 
يف يعولا  لكشت  ةيواز  نم  اھیلإ  اروظنم  ةضھنلا 
يتمس ىلإ  هبنتلا  نم  عنمي  مل  كلذ  نكل   . خيراتلا
ءانبلا ةروریس  اتعبط  نیتللا  رارمتسالاو  لصاوتلا 

، ةقیمعلا تاینبلا  ىوتسم  ىلع  يبرعلا  يفاقثلا 
ةیخيراتلا عئاقولا  لسلست  هب  مھوي  ام  سكع  وھو 

روصع نیب  ةددعتم  تاعاطقنا  ملاعم  مسري  يذلا 
يفاقثلا خيراتلا  روصع  نیبو   ، ةماع خيراتلا 

. يبدألاو
ةيواز نم  موھفملا  ىلإ  رظنلا  مت  كلذ  ىلع  ءانبو 

مت امك   ، قیمعلاو يحطسلا  اھیيوتسمب  هتینب 
ثحبلا ىضفأ  دقو   ، هنيوكت ةيواز  نم  هیلإ  رظنلا 

نیب ةقالعلا  نع  فشكلا  ىلإ  موھفملا  ةینب  نع 
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اھحرط دق  ميدقلا  يبرعلا  دقنلا  ناك  ةیبدأ  رھاوظ 
ریغ  ، رخآلا ضعبلا  نع  اھضعب  لصف  دعب   ، ةقرفم
ةینبب طبترم  يلامج  قسن  قایس  يف  طرخنت  اھنأ 
ةقرسلا رھاوظ  نیب  ةقالعلا  طبر  مت  اذكھو   ، لقعلا
دیلقتلاو ثادحإلاو  دیلوتلاو  لحنلاو  ةیبدألا 
فشكلا ةمھم  يف  كرتشت  اھنوكل  ارظن   ، ديدجتلاو

هنع ریبعتلا  نكمي  يذلا  ةربخلا " لقن  راسم   " نع
يبرعلا دقانلا  رعشي  مل  امبرو   ، ثيروتلاو ةثارولاب 

هذھ نیب  ةقالعلا  طبر  ىلإ  ةجاحلاب  ميدقلا 
نم كاذنآ  ناعي  مل   ، ةفرعملا مدقت  نأل  رھاوظلا 
ماظن عضي  يذلا   ، ةماعلا ةيراضحلا  ةلكشملا  قزأم 

وأ لؤاستلا  عضوم  هلك  لقعلا  ماظنو   ، ةفرعملا
. كیكشتلا

ةفرعملا مدقت  ىحضأ  دقف  ةضھنلا  رصع  يف  امأ 
ماظنلا ةینب  ةعجارم  ىلإ  اھلح  جاتحي  ةلكشم 

دقو لحنلا  ةیضق  لعج  ام  كلذ  لعلو   ، هلك يفاقثلا 
يف نیسح  هط  دنع  رھظت  يئزج  عباط  تاذ  تدب 
يھ لب   ، خيراتلاو ةفاقثلل  ةلماش  ةعجارم  ةروص 

رارقتسا ىلع  مئاقلا  لقعلا  ماظنل  ةعجارم 
ةضھنلا ةروریس  زربت  اذكھو   . ةفاقثلا تاملسم 

، مدقتلا نع  ثحبت  ةیخيرات  ةروریس  اھرابتعاب 
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. هبیبالتب كاسمإلا  جھانمو   ، هقرط سسحتتو 
ىلع ةساردلا  جھنم  ضھن  وحنلا  اذھ  ىلعو 
ىلعو فصولا  ةيواز  نم  يوینبلا  ىطعملا 

، لیلحتلا ةيواز  نم  ةینيوكتلا  ایجولومیتسبإلا 
اھقایس نمض  ةلواحملا  هذھ  عضن  كلذبو 
يرظنلا ضرعلا  ىلإ  لیم  عم   ، يلكشلا يجھنملا 

ةصاخ ةروصبو   ، ةقورطملا لئاسملل  يديرجتلا 
ىلإ موھفملا  ةءارق  تضفأف   ، يلامجلا بناجلا 
بسح ةبترم  اھزاجيإ  اھلواحن  جئاتنلا  نم  ةلمج 

. اھلوصف ىدم  ىلعو  ةلاسرلا  لخدم 
دقف  ، هسفن روصتلا  يف  لخدملا  ةجیتن  نمكت 
ىلإ ةيرظنلا  اھتيواز  نم  موھفملا  ةءارق  تضفأ 
ترج امك  ال  موھفملا –  ضرتفي  ديدج  قیبطت 
ةینب قطنملا –  ةساردو  ةفسلفلا  يف  ةداعلا 

، ةیئارجإ ةلیسو  هنأ  ىلع  هیلإ  رظن  لب   ، ةدرجم
وھ امك   ، اھیلع لقعلا  فرعت  مدع  يدؤي  ةادأو 

اھتفیظو نادقف  ىلإ   ، ةرمضم نوكت  امدنع  لاحلا 
ةلیسو اھنم  لعجي  يذلا  يلخادلا  هماظن  نمض 

امم ال ةیلكلا  ةرظنلاب  اھلصو  رذعتي  كلذبو   ، همدقتل
ماظنلا روصت  يف  للخ  دوجو  ةرورضلاب  ينعي 
موھفملا ىلإ  رظنلا  لضفب  ققحت  ام  وھو   . هسفن
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تقولا يف  ةیبيرجتو  ةيديرجت  ةینب  هنأ  ىلع 
. يدعبلاو يلبقلا  نیب  لدج  هنأ  يأ   ، هسفن

ىلإ لوألا  لصفلا  ىضفأ   ، قبس ام  ىلع  افطعو 
روطتل عضخ  ثارتلا  موھفم  نأ  يھو  ةمھم  ةجیتن 
باعیتسا ىلع  ارداق  حبصیل  عسوتي  هلعج  مھم 

ثارتلا بناج  ىلإ  ميدقلاو  ثيدحلا  يبرغلا  ثارتلا 
نم لاقتنالا  نع  اباوج  ناك  عسوتلا  اذھو   ، يبرعلا
ناك ام  وھو   ، ةثادحلا موھفم  ىلإ  ةضھنلا  موھفم 
ءاغلإ نكي  ملو   ، ةضھنلا موھفم  يف  ایعون  عسوت 
لك يف  ارمثم  نكي  مل  يذلا  عسوتلا  وھو   ، هل
زربتف ةضھنلا  فقومل  ةیعونلا  ةزیملا  امأ   . هلاوحأ
ةضھنلا رھاظم  ىلإ  نانئمطالا  مدعو  كشلا  يف 
اھلحارم يف  أدب  يعولا  نم  طمنلا  اذھو   ، ةفئازلا

دنع مث  يناغفألا  دنع  هیلع  رثعن  ثیح  ةركبملا 
يف دعابت  نم  امھنیب  ام  ىلع  ىسوم  مالس 
دنع يرظنلا  ةضھنلا  روصت  ينب  دقو   . روصتلا
وھ يذلا  ملعلا  ىلإ  ةجاحلا  أدبم  ىلع  نیلجرلا 

يعوضوملا ساسألاو   ، ماعلا يناسنإلا  كرتشملا 
. ثارتلا موھفمل 

انیبم ثارتلا  ةرھاظ  لوانتف  يناثلا  لصفلا  امأ 
ةطبترم اھرابتعاب  ةیفاقثلاو  ةیعامتجالا  اھتعیبط 
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ديدجلا اھعمتجمو  ةضھنلا  ناسنإ  ةیسفنب 
ةیموقلا ةعزنلا  ىلع  ةینبملا  هتیلقعبو   ، ریغتملا

يتلا فورظلا  ةرھاظلا  ةءارق  تنیب  دقو   ، ةینيدلا
عنص ةفیظو  يھ  ةمھم  ةفیظو  لافغإ  ءارو  تناك 
ىلإ ةیلك  ةروصب  يمتنت  ریطاسأو  زومر  راكتباو 
طلستت تاثوروملا  لعج  ام  وھو   ، رضاحلا عقاولا 

دعاس يذلا  رمألا   ، ةیلایخلا برعلا  ةموظنم  ىلع 
نع ةلوؤسملا   – ةموظنملا هذھ  ةلاحتسا  ىلع 
نأ نم  الدب   ، ریكذتلل ةیلآ  ىلإ  راكتبالاو - عادبإلا 
، دودح ةيأب  ةدیقم  ریغ  ملاوع  ىلإ  اھباحصأ  لمحت 
برع لزعي  نأ  ركذتلا  ىلع  دامتعالا  كشوأ  دقو 
دوعي ضام ال  نیب   ، بالیتسالا ةرئاد  لخاد  ةضھنلا 
يبرعلا لقعلا  كسمي  ال  رضاحو   ، ةیلك ةدوع 

. ءانبلا دیق  هنأل  ةلماك  هتروصب 
لیثمت ةفیظوب  ثارتلا  ةرھاظ  تعلطضا  اذكھو 
نییبرعلا روعشاللاو  روعشلا  نیب  لدجلا  ططخم 
تفشكو ةیبرعلا - تاذلا  يعو  لخاد   – نییخيراتلا
تنطبتسا يتلا  تاذلا  هذھ  روصق  نع  هتطاسوب 

ةناصحلا وأ  ةيامحلا  رصانع  نع  اثحب  اھخيرات 
يتلا راطخألا  دضو   ، ةیلخادلا اھئاودأ  دض   ، اھداومو

اذھ رھاظم  زربأ  لعلو   . جراخلا نم  اھددھت 
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ةضھنلا باطخ  هفرع  يذلا  سابتلالا  وھ  لاكشإلا 
امو  . ةثيدحلا اھتالولدمو  ةميدقلا  تالوقملا  نیب 
هطرش جراخ  هریسفتو  ميدقلا  مھف  نم  أرط 
ةفاقث داوم  كلذب  أشنتل   ، يعامتجالاو يخيراتلا 

. ةنیجھلا ةیبرعلا  ةضھنلا 
ةيؤرلا ءانب  ةداعإ  ىلإ  ثلاثلا  لصفلا  صلخ  دقو 
يخيراتلا ةیبرعلا  ةفاقثلا  راسمل  ةیجھنملا 

ثارتلا موھفم  ةلالد  ةءارق  نم  اقالطنا   ، ليوطلا
نع زجعلا  ةقیقحو  ةفرعملا  قئاوع  يفخ  ىلع 

روطتلاو رارمتسالا  عنم  يذلا  قئاعلا  يعو 
ةفاقثلاو ةفرعملا  ديدجت  راسمل  نییخيراتلا 
ةفرعملل ةیليوحتلا  تایلآلا  ةنمیھو   ، نیتیبرعلا
نيرخأتملا ةقث  فعض  لعفب  تخسر  يتلا 

يلقعلا مھزاھج  ةردقمبو   ، مھفراعمب يجيردتلا 
كلذ نع  ضوعف  اھنم  ةديدج  فونص  جاتنإ  ىلع 
مظعو  ، مھفالسأ ةيرقبعب  مھتقث  مخضت 

دنع تلوحت  نأ  ةقثلا  كلت  تئتف  امو   . اھل مھبالتسا 
يبنجألاب ةطرفم  ةقث  ىلإ  ةضھنلا  ناسنإ 

لعف در  ىوس  ثارتلل  بصعتلا  دعي  ملف   ، قوفتملا
طارفإ مث   ، فالسألاب ءامتحالا  هتياغ  سوكعم 

. مھثارتب قوثولا 
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نمض ثحبلا  لاجم  ىلإ  عبارلا  لصفلا  مدقتو 
لقعلا عانتما  تاببسم  نع   ، اھقاسنأو صوصنلا 
موھفمل يروصت  لداعم  جاتنإ  نع  ميدقلا  يبرعلا 
فرصتب ةطبترملا  رھاوظلا  ةءارق  تلدو   ، ثارتلا

نیب ةقالع  دوجو  نع  قباسلا  يف  قحاللا 
يبرعلا ناسنإلاو  ةميدقلا  ةیصنلا  قاسنألا 
ةقالعلا هذھ  نأو  يسابعلا ) رصعلا  يف   ) ميدقلا
ميدقلا يدقنلا  صنلا  اھصخ  ةرھاظ  نع  تربع 
اھفینصتب اوفتكا  ءامدقلا  نأ  ریغ   ، ةفثكم ةيانعب 

ةيرظن قاسنأ  نمض  اھعضوو  ایئزج  افینصت 
مكلت ریشت  نأ  نود   ، ضعب نع  اھضعب  لقتسم 
صوصنلا ةيوھ  ةدحوب  مامتھا  ىلإ  مھنم  ةيانعلا 

ةیلك ةمظنأب  اھطبر  ىلإ  الو   ، ةثوروملا ةميدقلا 
ةثيدحلا روصعلا  يف  هیلع  قلطي  امم   ، ةروصتم

". ةیبدألا دیلاقتلا   " مسا
يھ ةيرظنلا  قاسنألا  كلت  زربأ  نأ  انيأرو 

" دیلوتلا و" لاحتنالا " و" ةیبدألا " ةقرسلا  "
نیب اطبر  دقف  لحنلاو  ةقرسلا  امأف  ثادحإلا ." و"

، ادقان مأ  ائراق  مأ  ارعاش  ناكأ  ءاوس  رصعلا  ناسنإ 
يكولس  ، يفاقث طابرب  ميدقلا  صنلا  نیبو 
ءاكتالا ةیلآ  اتحضوأف   ، يئزج وأ  لماك   ، يفرعمو
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، دیلوتلا امأو   ، هیلع دامتعالاو  ميدقلا  صنلا  ىلع 
ناسنإلا نیب  لصفلا  كولس  الثمف  ثادحإلاو 

نع قحاللا  لالقتسا  ةدارإ  نع  اربعو  هثورومو 
قباسلاب قحاللا  ةقالعف   . هنم صالخلاو  قباسلا 

كلت يطعي  موھفمل  رثأ  الأ  مھملا  نكل   ، ةدوجوم
ةفرعملا ةموظنم  نمض  ةفیظوو  ةيوھ  ةقالعلا 

لقعلا لیثمت  مجرتت   ، ةفورعملا ةميدقلا  ةیبرعلا 
. ةدرجم ةماع  ةغیص  يف  اھل  ميدقلا  يبرعلا 

ثارتلا موھفم  بایغ  يھ  كلذل  ةیقطنملا  ةجیتنلاو 
ةوقلاب هدوجوو   ، هحلطصمو ميدقلا  باطخلا  نع 
نییعتو هیلع  فرعتلا  ىلإ  داق  ام  وھو   ، اھدحو

. ةرمضملا هتلاح 
موھفم ةینب  فصو  لوانتف  سماخلا  لصفلا  امأ 
موھفم نم  هب  اوقترا  نيذلا  نییئایحالا  دنع  ثارتلا 

، ةباتكلاب طبترم  موھفم  ىلإ   ، ةءارقلاب طبترم 
لوألا نوك  يف  نمكي  نیموھفملا  نیب  قرفلاو 
ةدام ةرفش  زومر  كفو   ، فاشتكالا ةرمث  امھنم 
ةيوغللا ةریخذلا  ىلع  ادامتعا   . ةءورقم

امأ  . ينامثعلا دھعلا  نع  ةثوروملا  ةلمعتسملا 
ةریخذلا مجح  ةعسوت  قفاویف  يناثلا  موھفملا 
ةفعاضمو  ، بیلاسألاب ةربخلا  ةجرد  عفرو   ، ةيوغللا
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طامنأو  ، بیكارتلا يف  فرصتلا  طامنأ  مجح 
هیجوت ةین  نع  فشكيو   ، لمجلا نیب  تاقالعلا 

مل تایلمع  يھو   . هئانبو  ، قایسلا جاتنإ  تایلمع 
ةبرجتلا قيرطب  تققح  لب   ، يرظن روصت  لحم  نكت 

. رمضمو يئاقلت  يعولا  نم  برض  نع  تربعو 
نع موھفملا  ةینب  فشكت  كلذ  ىلع  ءانبو 
لیثمت هماوق  رمضم  لوأ  ىوتسم  نیيوتسم :
ةیلمع فصي  يروصت  ءانب  ىلإ  رقتفي  وھو   ، ءامدقلا
لعلو  . ةیبدألاو ةینفلا  دیلاقتلا  ثيروتو   ، ةثارو

ةلضافملا ىلع  مھلیلحت  دامتعا  رقفلا  اذھ  ببس 
ءامدقلا تاملسم  قفو  نیثدحملاو  ءامدقلا  نیب 
ىوتسمو  . ةباتكلا ةربخب  مامتھالا  نع  اولغشف 
اوقلطنا نيذلا  نيرصاعملا  لیثمت  وھ  ققحم  ناث 

، ةیسفنو ةیموق  ةفیظو  ةثارولا  رابتعا  نم 
لقنلا كولس  يكزي  امم  اذالمو  ةلیسو  اھرابتعاب 

مھتاھاضم ةلواحمو   ، مھب ءادتقالاو   ، ءامدقلا نع 
ةباتكلا قرط  لثمت  ءایحإلا  نكل   ، مھتضراعمو
تفقو يتلا  ةطقنلا  نم  اھفنأتساو   ، ةميدقلا
لقتسم ديدج  ةباتك  لعف  قیبطتلا  رمثأف   ، اھدنع

. ثارتلا ءایحإ  ةوعدب  هباحصأ  اعد  نإو   ، ثارتلا نع 
نأ يف  سداسلا  لصفلا  جئاتن  صیخلت  نكميو 
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ةفیظولا نیب  عمج  لامعتسالا  فدارم  وھو  ءایحإلا 
يھو  – ةباتكلا میظنت  ىلإ  ةیمارلا  ةیعامتجالا 

، ةميدقلا ةيرعشلا  دیلاقتلا  ءایحإ  ةفیظو 
طبرل مظنلاو  ةباتكلا  يف  ةميدقلا  بیلاسألاو 
ةفیظولا نیبو  ميدقلا - عمتجملاب  ديدجلا  عمتجملا 
ةریخذلا نوزخم  جارختسا  تحاتأ  يتلا  ةیلامجلا 
ضرغب  ، ةیفرعملاو ةيوغللا  ةرصاعملا  ةیبرعلا 

. ةیلامجلا ةربخلا  مكارت  عیسوت 
وھ  ، ارمضم ابناج  ءایحإلا  ةفیظو  تنمضت  دقو 
، نيرخأتملا ثوروم  نم  لوادتملا  ةتامإ  ةفیظو 
نم هبییغت  ةیغب   ، لوادتلا زیح  نم  هداعبتساو 
ىلع ةظفاحملا  ةفیظو  امأ   . ةضھنلا ىعسم 
اذھ بویع  اھباحصأ  نع  تفخأف  نيرخأتملا  ثوروم 
ىلع ةظفاحملا  فدھتست  مل  نیح  يف   . ثوروملا

، لقألا يف  ةيركفلا  اھتیحان  نم   ، ءایحإلا دیلاقت 
تثحب ام  ردقب   ، ىمادقلا ثوروم  ىلع  ةظفاحملا 

دعب  . نيرخأتملا ثوروم  لحم  لحي  حلاص  ليدب  نع 
، لدبتسملا ثوروملا  بویع  ىلإ  مھھبنت 

ليدب بسكل   ، هنم صلختلا  ىلع  مھرادتقاو 
، ةیلامجلا همیقو   ، ةیفرعملا هتانوكم  هل  فلتخم 

. ةصاخلا هتباتك  تاودأو 
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ةربخلا ةیضق  ىلإ  عباسلا  لصفلا  ىھتناو 
تناك يذلا  سئابلا  لآملا  ّنیب  ثیح  ةیلامجلا 
لوصولل نیتجمربم  ةربخلاو  ةفرعملا  لقن  اتیلمع 

، ةضھنلا تزجنأ  فیكو   . فعضلا رصع  يف  هیلإ 
عضو نم  ةیعون  ةلقن   ، اھتاھاجتا فالتخا  ىلع 
انرظن اذإو  ةربخلا ." لقن   " عضو ىلإ  ةفرعملا " لقن  "
موھفم نإف  ةضھنلا  ةفسلف  ةيواز  نم  كلذ  ىلإ 

لمش ماع  يلك  لعف  سیسأت  ىلإ  ىدأ  ثارتلا 
دقنلل بسحي  دقو   . ةفرعملاو ةراضحلاو  ةایحلا 

نأ ىلإ   ، ملعلا حورب  هحلست  لضفب   ، هھبنت
وأ دقانلاب  قلعتت  ال  اعم  ةضھنلاو  ثارتلا  ةلكشم 

قایسلا يف  نمكت  امنإو   ، امھدحو بيدألا 
طبترملا ةیعامتجالا  ةایحلل  ماعلا  يفاقثلا 

. ةيراضحلا اھتروریسب 
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عجارملاو رداصملا  سر  ـ هف

. ميركلا نآرقلا               -
: ةیبرعلا عجارملاو  رداصملا  أ-      

ناويدو ربعلا  باتك  ةمدقملا :  ، نمحرلا دبع   ، نودلخ نبا  - 
نمو ربربلاو  مجعلاو  برعلا  مايأ  يف  ربخلاو  أدتبملا 

- رشنلل ةیسنوتلا  رادلا   . ربكألا ناطلسلا  يوذ  نم  مھرصاع 
، ج2، 1984. سنوت  ، باتكلل ةینطولا  ةسسؤملا 

ةیفاقثلا ةدحولا  لوح   ، يرصحلا عطاس   ، نودلخ وبأ  - 
ةدحولا تاسارد  زكرم   ، يموقلا ثارتلا  ةلسلس   . ةیبرعلا

.1985 ، سرام  ، توریب  ، ةیبرعلا

، ركفلا راد   ، نازیملا يف  ناديز  يجرج   ، يقوش لیلخ  وبأ  - 
، ط2،1981. قشمد

ثاحبألا ةسسؤم   ، ةيرعشلا يف   ، لامك  ، بيد وبأ  - 
.1987 ، توریب  ، ةیبرعلا

نب رمع  خيرات   ، يزوجلا نب  نيدلا  لامج   ، جرفلا وبأ  - 
.1990، رئازجلا  ، عيزوتلاو رشنلل  ءارھزلا   . باطخلا

ركفلا راد   . ميدقلا بدألا  يف  ةءارق   ، دمحم  ، ىسوم وبأ  - 
.1987 ، ةرھاقلا  ، يبرعلا

، كیموفال  . داھتجاو دقن  يمالسالا : ركفلا   ، دمحم نوكرأ  - 
رئازجلا 1993.  ، باتكلل ةینطولا  ةسسؤملا 

رادلا  . ةیناسنالا ثارت   ، نورخآو يكرت   ، ضاير دمحأ  - 
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. تد  ، ةمجرتلاو فیلأتلل  ةیفرصملا 

ةيؤرلا يسابعلا : بدألا  يف   ، نيدلا زع   ، لیعامسإ - 
.1975، توریب  ، رشنلاو ةعابطلل  ةیبرعلا  ةضھنلا  راد   . نفلاو

، يبرعلا ركفلا  راد   . يبرعلا دقنلا  يف  ةیلامجلا  سسألا  - 
(. تد  ) 1986، ط2،

، ةدوعلا راد   . برعلا غباون  ةلسلس   ، هدبع دمحم  مامإلا  - 
.1974 /11 /1، توریب

ركفلاب يلامسأرلا  خيراتلا  ةقالع   ، ریمس  ، نیمأ - 
، توریب  ، ةثادحلا راد   . ةيدقن ةيؤر  يبرعلا : يجولويديالا 

.1983
رصعو سلدنألا  يف  برعلا  ءابدأ   ، سرطب يناتسبلا  - 

(. مد . ) 1988 ، دوبع ریظن  راد  ج3 )  ) . ثاعبنالا

، ةثادحلا راد   . ةسایسلاو هقفلا   ، دیعس  ، دیعس نب  - 
.1982 ، توریب

هطیحم يف  يبرعلا  رعشلا   ، بیجن دمحم   ، يتیبھبلا - 
، ءاضیبلا رادلا   ، عيزوتلاو رشنلل  ةفاقثلا  راد   . ميدقلا يخيراتلا 

.1987

. يرجھلا ثلاثلا  نرقلا  رخآ  ىتح  يبرعلا  رعشلا  خيرات  - 
.1982 ، برغملا  ، ءاضیبلا رادلا   ، ةفاقثلا راد 

رادلا  . ةیناسنإلا ثارت   ،( نورخآو  ) ضاير دمحأ   ، يكرت - 
. تد  ، ةمجرتلاو فیلأتلل  ةيرصملا 

لاوحأ ةفرعم  يف  كلاسملا  موقأ   ، نيدلا ریخ  يسنوتلا  - 
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ةیسنوتلا رادلا   ، يفرشلا فصنملا  قیقحت :  . كلامملا
ط2،  ، رئازجلا  ، سنوت  ، باتكلل ةینطولا  ةسسؤملا   ، رشنلل

.1986
ثاحبأ يسایسلاو : يعامتجالا  ریكفتلا   ، بیط ينيزیت  - 

، داحتالا ةعبطم   . رصاعملاو ثيدحلا  يبرعلا  ركفلا  يف 
.1982 /1981 ، قشمد

. رصاعملا يبرعلا  ركفلا  تایلاكشإ   ، دباع دمحم   ، يرباجلا - 
توریب 1982.  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم 

، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم   . يبرعلا لقعلا  ةینب  - 
.1986 ، توریب

راد  . ةیبرعلا تافلؤملا  ةعومجم   ، ناربج لیلخ  ناربج  - 
،ـ 1994م. ،1414ه توریب  ، لیجلا

راد  . رصم خيرات  يف  تاركذم   ، ةمالس يلع   ، لمجلا - 
.1997، ةرھاقلا  ، يبرعلا ركفلا 

. يبرع عامتجا  ملع  وحن   ، نورخآو تزع  دمحم  يزاجح  - 
رياربف 1986.  ، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم 

مغنو ءارعشلا  ریمأ  يقوش  دمحأ   ، دیجملا دبع   ، رحلا - 
.1992، نانبل  ، توریب  ، ةیملعلا بتكلا  راد   . ءانغلاو نحللا 

، رصمب فراعملا  راد   . يلھاجلا بدألا  يف   ، هط نیسح  - 
، ط11، 1975. ةرھاقلا

، ط4، 1966. توریب  ، نیيالملل ملعلا  راد   . دقنو ماصخ  - 
ط1،  ) ط12،1983،  ، توریب  ، نیيالملل ملعلا  راد   . نیب نیب  - 
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.(1952
ط4،1983،  ، توریب بادآلا  راد   . رصاعملا انبدأ  نم  - 

(ط1،1958).
، ينانبلا باتكلا  راد   . ءاعبرألا ثيدح  ةلماكلا : تافلؤملا  - 

، ط2، 1983م. توریب ةسردملا  ةبتكم 

رصعلا يف  ةسایسلا  بدأ   ، دمحم دمحأ   ، يفوحلا - 
1965 ، توریب  ، ملقلا راد   . يومألا

. صنلا ةفرعم  يف   ،( دیعلا ىنمي   ) غابص تمكح  بیطخلا  - 
، ط3 1985. توریب  ، ةديدجلا قافآلا  راد 

ركفلا يف  ةروطسألا  نومضم   ، لیلخ دمحأ  لیلخ  - 
ليربأ 1986. ناسین /  توریب ط3،   ، ةعیلطلا راد   . يبرعلا

ةبراقم رصاعملا : دقنلا  يف  صنلا  ةيرظن   ، نیسح يرمخ  - 
/1996  ) ضاترم كلاملا  دبع  فارشإ   ، هاروتكد ةلاسر   . ةیئایمیس

.(1997
هملاعم  ، هروطت ثيدحلا : بدألا  خيرات   ، ينفح دماح  دواد  - 
رئازجلا  ، ةیعماجلا تاعوبطملا  ناويد   . هسرادم  ، ىربكلا

.1983

ركفلا راد   . هروطتو ثيدحلا  رثنلا  ةأشن   ، رمع  ، يقوسدلا - 
. تد  ، ةرھاقلا  ، يبرعلا

ط7،  ، ةرھاقلا  ، يبرعلا ركفلا  راد   . ثيدحلا بدألا  يف  - 
.1994

ةعماج  . ايروس يف  ثيدحلا  بدألا  خيرات   ، رمع  ، قاقدلا - 
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.1979 ، بلح

. ایجولويديالاو باطخلا  بطق : دیس   ، ظفاح دمحم   ، بايد - 
.1991 ، زنكلا يلع  فارشإ   ، داص مفوم  ةلسلس 

. يناغفألا نيدلا  لامج   ، نمحرلا دبع   ، يعفارلا - 

حیحصت ج3 :  . ملقلا يحو   ، قداص ىفطصم   ، يعفارلا - 
توریب  ، يبرعلا باتكلا  راد   ، نايرعلا دیعس  دمحم  قیلعتو 

(. تد )
: يمالسالا ثارتلل  يركفلا  ديدجتلا   ، دماح  ، عیبر - 

.1982 ، قشمد لیلجلا  راد   . يموقلا يعولا  ءایحإ  ةیلمعو 

. هرعش - هراثآ - هتایح يفاصرلا :  ، نمحرلا دبع   ، يدوشرلا - 
دادغب 1988. ةماعلا  ةیفاقثلا  نوؤشلا  راد 

ج1،  ، توریب  ، لیجلا راد   . تایناحيرلا  ، نیمأ  ، يناحيرلا - 
ط10، 1987 (ج2).

يف ةیثارتلا  تایصخشلا  ءاعدتسا   ، يرشع يلع   ، دياز - 
.1977 ، ةرھاقلا  ، يبرعلا ركفلا  راد   . رصاعملا يبرعلا  رعشلا 

. ةفرعملا ملاع  ةلسلس  يملعلا  ریكفتلا   ، داؤف  ، ايركز - 
،1988 ، تيوكلا  ، بادآلاو نونفلاو  ةفاقثلل  ينطولا  سلجملا 

ط3.
. ةیبرعلا ةغللا  بادآ  خيرات   ، يجرج  ، ناديز - 

ةراضحلا لبقتسمو  ناسنالا   ، بيدأ يليا   ، ملاس - 
ملاعلا ءاملع  رابكل  ةیلودلا  قئالعلا  تارمتؤم  ثاحبأ  ةیبرعلا :

.1985 ، توریب  ، رشنلل ةدحتملا  رادلا   . هيركفمو
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روطتلا يف  ةسارد  ةیبرعلا : ةيرعشلا   ، نيدلا رون   ، دسلا - 
ناويد  . يسابعلا رصعلا  ىتح  ةیبرلا  ةدیصقلل  ينفلا 

رئازجلا 1995.  . ةیعماجلا تاعوبطملا 

ةسارد ثارتلاو : ءایحإلا  ةسردم   . میھاربإ  ، نیفاعسلا - 
يف ءایحالا  ةسردم  ىلع  ميدقلا  يبرعلا  رعشلا  رثأ  يف 

. رصم

ديدجتلا دئار  يبانعلا  نب  دمحم   . مساقلا وبأ  هللا،  دعس  - 
.1990 ، توریب  ، يمالسالا برغلا  راد   . يمالسالا

ـة مدص لوحتملاو : تباثلا   ،( سینودأ ) يلع دمحأ   ، دیعس - 
. توریب  ، ةدو ـ علا راد  ـة.  ثادحلا

ط 1983.4 (ج3).
توریب ط3، 1979.  ، ةدوعلا راد   . يبرعلا رعشلل  ةمدقم  - 
قافآلا راد   . يبرعلا ریمضلا  ةمزأو  ىسوم  ةمالس  - 

، ط4، 1983. توریب  ، ةديدجلا

ةأشنم  . ءارعشلا تاقبطو  مالس  نبا   ، رینم  ، ناطلس - 
، ط2، 1986. ةيردنكسإلا  ، فراعملا

خيراتلا ةباتك  جھنم   ، لماص نب  دمحم   ، يملسلا - 
.1998 ، ةروصنملا  ، ءافولا راد   . هسيردتو يمالسالا 

راد  . يبدألا دقنلا  دقن  يف  ةمھاسم   ، لیبن نامیلس  - 
.1983 ، توریب  ، ةعیلطلا

: ينفلا عادبإلل  ةیسفنلا  سسألا   ، ىفطصم فيوس  - 
يلماكتلا سفنلا  ملع  ةعامج  ةلسلس   . ةصاخ رعشلا  يف 
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رصم ط3، 1969.  ، فراعملا راد   ، دارم فسوي  فارشإب 

ةلسلس  . ةیبصعتلا تاھاجتالا   ، زتعم هللا  دبع   ، دیس - 
نونفلاو ةفاقثلل  ينطولا  سلجملا  ددع 137   ، ةفرعملا ملاع 

رايأ 1989.  / ويام  ، تيوكلا  ، بادآلاو

يف رصعلا  تايدحتو  ثارتلا   ،( نورخآو  ) نیسي  ، دیسلا - 
تا ـ شقانمو ثوحب  ةرصاعملاو :) ةلاصألا   ) يبرعلا نطولا 

، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم  اھمظن  يتلا  ةير  ـ كفلا ةودنلا 
سطسغأ 1980. بآ /   ، توریب

ملاع  . نآرقلا مولع  يف  ناقتالا   ، نيدلا لالج   ، يطویسلا - 
(. تد  ) ، توریب  ، بتكلا

. يبرعلا عمتجملا  ةساردل  تامدقم   ، ماشھ  ، يبارش - 
توریب ط3، 1984.  ، رشنلل ةدحتملا  رادلا 

ةلسلس  . ةكبش وبأ  سایلإ   ، فیطللا دبع   ، ةرارش - 
(. تد  ) ، توریب  ، رداص راد   ،10 انؤارعش :

طیسولا رصعلا  ف  دقنلا  هللا،  دبع  نسح   ، فرش - 
، يبدألا دقنلا  ةلسلس   . مالس نبا  تاقبط  يف  حلطصملاو 

.1984 ، توریب  ، ةثادحلا راد 
نمحرلا دبع   ، نسحملا دبع  حاتفلا  دبع   ، يطشلا - 
ةيرصملا ةئیھلا   ، ةیبدأ تاسارد  ةسلس :  . ارعاش يركش 

.1994 ، باتكلل ةماعلا 

ةیبرعلا رادلا  ال ."  " و معن "  " نیب انتفاقث   ، يلاغ  ، يركش - 
.1984 ، باتكلل

نرقلا يف  ةیبرعلا : بادآلا  خيرات   ، سيول بألا   ، وخیش - 
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-1800  ) نيرشعلا نرقلا  نم  لوألا  عبرلاو  رشع  عساتلا 
ج3)، 1991.  ) توریب  ، قرشملا راد  تاروشنم  ( 1925

. مامت يبأ  رابخأ   ، يحي نب  دمحم  ركب  وبأ   ، يلوصلا - 
ةمجرتلاو فیلأتلا  ةنجل   ،( نيرخآو  ) ركاسع لیلخ  قیقحت :

ةرھاقلا 1937. رشنلاو 

راد  . ةظابأو يقوش  نیب  اماردلا   ، لیعامسإ  ، يفیصلا - 
، ط2، 1979. ةيردنكسا  ، ةیعماجلا ةفرعملا 

. رصاعملا يبرعلا  رعشلا  يف  تاسارد   ، يقوش  ، فیض - 
(. تد  ) ، ط3، ةرھاقلا  ، رصمب فراعملا  راد 

.1962 ، ةرھاقلا فراعملا  راد   . هدقنو رعشلا  يف  لوصف  - 
راد (. 26  ) ةیبدألا تاساردلا  ةبتكم   . يبدألا دقنلا  يف  - 

.1962 ، ةرھاقلا فراعملا 

راد  . يبدألا دقنلا  يف  ةرصاعملا  تارایتلا   ، يودب  ، ةنابط - 
.1985 ، توریب  ، ةفاقثلا

راد  ، كولملاو ممألا  خيرات   ، ريرج نب  دمحم   ، يربطلا - 
1979م. ، 399هـ -  عيزوتلاو رشنلاو  ةعابطلل  ركفلا 

راد  . يدقنلا ثارتلا  يف  يرعشلا  ىنعملا   ، نسح  ، لبط - 
، ط2، 1998. ةرھاقلا  ، يبرعلا ركفلا 

نيدلا لامج  نیب  حالصالا  موھفم   ، دمحم  ، يراھط - 
، باتكلل ةینطولا  ةسسؤملا   . هدبع دمحمو  يناغفألا 

، ط2، 1992. رئازجلا

خيرات  ، رفعج نب  بوقعي  يبأ  نب  دمحأ   ، يسابعلا - 
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ج2. تد )  ) ، توریب  ، رداص راد   . يبوقعیلا

حلصملا يناغفألا : نيدلا  لامج   ، نسحم  ، دیمحلا دبع  - 
.1985 ، توریب  ، ةلاسرلا ةسسؤم   . هیلع ىرتفملا 

، ةرھاقلا  ، فراعملا راد   . رجھملا بدأ   ، رباص  ، ميادلا دبع  - 
.1993

. ثارتلا ميوقت  يف  جھنملا  ديدجت   ، هط  ، نمحرلا دبع  - 
، توریب  ، برغملا  ، ءاضیبلا رادلا   ، يبرعلا يفاقثلا  زكرملا 

،ـ 1993م. نانبل 1414ه

راثآ يف  يلھاجلا  بدألا   ، فیفع  ، نمحرلا دبع  - 
.1987 ، نامع  ، عيزوتلاو رشنلل  ركفلا  راد   . نیسرادلا

-1517  ) رصاعملاو ثيدحلا  رصم  خيرات   ، رمع  ، زيزعلا دبع  - 
.1997 ، رصم  ، ةیعماجلا ةفرعملا  راد  (. 1919

يف نيدلا  نورخآو )  ) طسابلا دبع   ، يطعملا دبع  - 
زكرم  ، عامتجالا ملعل  ةیبرعلا  ةیعمجلا   . يبرعلا عمتجملا 

وینوي 1990.  / ناريزح  ، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد 

، نانبل  ، توریب  ، ركفلا راد   . دیحوتلا ةلاسر   ، دمحم  ، هدبع - 
(. تد )

. تارظنلاو يطولفنملا   ، يمویب سابع   ، نالجع - 
، عيزوتلاو رشنلاو  ةعابطلل  ةعماجلا  بابش  ةسسؤم 

.1987 ، ةيردنكسالا

ناعنك راد   . يدقنلا ثارتلا  ةءارق   ، رباج  ، روفصع - 
.1991 ، قشمد  ، رشنلاو تاساردلل 
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، فراعملا راد   . تاعمتجم تاتشأ   ، دومحم سابع   ، داقعلا - 
.1963 ، رصم

باتك 16-  . يضاملا لیجلا  يف  مھتائیبو  رصم  ءارعش  - 
رياني 1972. ددع 252،   ، لالھلا

ةودن عئاقو   ) ةیبوروألاو ةیبرعلا  نیتراضحلا  نیب  تاقالعلا  - 
.1986 ليرفأ ) غروبمھ 11- 16 

ةيرحلا دیھش  يبكاوكلا  نمحرلا  دبع   ، دمحم  ، ةرامع - 
.1984 ، ةرھاقلا  ، يبرعلا لبقتسملا  راد   . مالسإلا ددجمو 

.1991 ، توریب  ، قورشلا راد   ، يدحتلاو برعلا  - 
ةفرعملا راد   . ابوروأو لوغملا   ، دیعس دمحم   ، نارمع - 

.1997 ، رصم  ، ةیعماجلا

راد  . ثيدحلا يبدألا  دقنلا  ةيرظن   ، رون فسوي   ، ضوع - 
.1993 ، ةرھاقلا  ، عيزوتلاو رشنلل  نیمألا 

فراعملا ةأشنم   ، يدقنلا ثارتلا   ، ءاجر  ، دیع - 
ةيردنكسالا 1990م.  ، ةيردنكسإلاب

: فارشإ  ، داص ةلسلس   . لقعلا لایتغا   ، ناھرب  ، نویلغ - 
، رئازجلا  ، ةیعبطملا نونفلل  ةینطولا  ةسسؤملا   ، زنكلا يلع 

.1990
راد  . هخيراتو يبرعلا  بدألا  يف  زجوملا   ، انح  ، يروخافلا - 

، 1991، ط2. توریب  ، لیجلا

ةعابطلل نانبل  راد   . ثيدحلا رعشلا  اذھ   ، رمع  ، خورف - 
، ط2، 1985. توریب  ، رشنلاو
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يف ةيرعشلا  وللوبأ  ةسردم   ، دیعس دمحم   ، ناوشف - 
راد  ،(86  ) ةیبدألا تاساردلا  ةبتكم   . ثيدحلا دقنلا  ءوض 

.1980 ، ةرھاقلا  ، فراعملا

نیع  . ةیبیلصلا بورحلا  ةیھام   ، مساق هدبع   ، مساق - 
.1993 ، ةيردنكسالا  ، تاساردلل

، نیسح هطو  ركاش  نیب  يبنتملا   ، دیمحلا دبع   ، طقلا - 
.1992 ، رصم  ، ةرھاقلا  ، فراعملا راد 

يبرعلا رعشلا  يف  ينادجولا  هاجتالا   ، رداقلا دبع   ، طقلا - 
.1992 ، بابشلا ةبتكم   . رصاعملا

راد  . هجھانمو هلوصأ  يبدألا : دقنلا   ، دیس  ، بطق - 
، ط7، 1993. ةرھاقلا  ، قورشلا

يبدألا دقنلا  يف  تاسارد   ، زيزعلا دبع  هدبع   ، ةلیقلق - 
، ط2، 1992. ةرھاقلا  ، فراعملا راد  ـة.  غالبلاو

، ةیبرعلا بتكلا  زكرم   . يبدألا دقنلا   ، ریھس  ، يواملقلا - 
.1988 ،( مد )

بدألا فئارط  ةلسلس   . دادحلا رھاطلا   ، رفعج  ، دجام - 
ةیسنوتلا ةكرشلا   ، ریكب باھولا  دبع  فارشإ   ، يبرعلا

ربمسيد 1985.  ، سنوت  ، عيزوتلل

، رصم  ، بعشلا  . میشھلا داصح   ، رداقلا دبع   ، ينزاملا - 
.1969

، قورشلا راد   . دقنلا ةفسلف  يف   ، بیجن يكز   ، دومحم - 
، ط2، 1983. ةرھاقلا  ، توریب
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مولعلا ىلإ  ةیبدألا  ةلیسولا   ، دمحأ نیسح   ، يفصرملا - 
ج2. ، 1289 هـ . ةیكلملا سرادملا  ةعبطم   . ةیبرعلا

تاروشنم  . ثيدحلا بدألا  خيرات  يف   ، داؤف  ، يعرملا - 
، ةیعماجلا تاعوبطملاو  بتكلا  ةيريدم   ، بلح ةعماج 

1989م. 1410هـ - 
جھنملا ءوض  يف  ةيدقن  تاسارد   ، نیسح  ، ةورم - 

.1988 ، توریب  ، فراعملا ةبتكم   . يعقاولا

ةكرشلا  . دقنلا يف  ناويدلا  ةعامج   . دمحم  ، فياصم - 
رئازجلا 1982، ط2.  ، عيزوتلاو رشنلل  ةینطولا 

ةیجیتارتسا  ) يرعشلا باطخلا  لیلحت   ، دمحم  ، حاتفم - 
، توریب  ، ءاضیبلا رادلا   ، يبرعلا يفاقثلا  زكرملا  صانتلا .)

ط2، 1986.
لبقتسم ىلوألا : ةيراضحلا  برحلا   ، يدھملا  ، ةرجنملا - 

، رئازجلا  ، باھشلا ةكرش   ، لبقتسملا يضامو  يضاملا 
.1991

رصم ةضھن  راد   . ديدجلا نازیملا  يف   ، دمحم  ، رودنم - 
(. تد  ) ةرھاقلا  ، ةلاجفلاب رشنلاو  عبطلل 

، ةلاجفلا  ، رصم ةضھنلا  راد   . برعلا دنع  يجھنملا  دقنلا  - 
(. تد  ) ةرھاقلا

يطولفنملا تافلؤم   ، يفطل ىفطصم   ، يطولفنملا - 
(. تد  ) ، توریب  ، لیجلا راد   . ةسبتقملا ةلماكلا 

بتكملا  . ایسآ يف  مالسالا  راشتنا   ، رصن دمحم   ، انھم - 
، ط2، 1998. ةيردنكسالا  ، ثيدحلا يعماجلا 
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، فراعملا ةبتكم   . ةضھنلا يھام   ، ةمالس  ، ىسوم - 
.1974 ، توریب

رعشلا يف  ديدجتلا  ةكرحو  يداش  وبأ   ، لامك  ، تأشن - 
ةعابطلل يبرعلا  بتاكلا  راد   ، ةفاقثلا ةرازو   . ثيدحلا يبرعلا 

.1967 ، ةرھاقلا  ، رشنلاو

، كباتك ةلسلس :  . يبرعلا ثارتلا   ، مالسلا دبع  نوراھ  - 
.1978 ، فراعملا راد  ددع 35، 

يبرعلا بدألا  يف  ثوحب   ، ىفطصم دمحم   ، ةرادھ - 
، توریب  ، رشنلاو ةعابطلل  ةیبرعلا  ةضھنلا  راد  ثيدحلا 

.1994
راد  . ثيدحلا يبدألا  دقنلا   ، يمینغ دمحم   ، لالھ - 

.1983 /7 /1 ، توریب  ، ةدوعلا راد   ، ةفاقثلا

، ةثادحلا راد  ؟  ایجولومیتسبإلا يھام   ، دمحم  ، يدیقو - 
.1983 ، توریب

يبرعلا بدألا  ةسارد  يف  ةمدقم   ، نمحرلا دبع   ، يغاي - 
.1987 مد )  ) ةيراجتلا سبقلا  عباطم   . ثيدحلا

ءالعلا يبأ  رعش  يف  نفلاو  ركفلا   ، نسح حلاص   ، يظیلا - 
.1981 ، ةرھاقلا  ، فراعملا راد   ، ثارتلل ةيرصع  ةيؤر  يرعملا :

: ةمجرتملا ةیبنجألا  عجارملاو  رداصملا  ب -
يف ملعلا  ،ن،  جروج  ، ویسناتسو م،   ، تربور سورغأ  - 

ددع 134،  ، ةفرعملا ملاع  ةلسلس   . ديدجلا هروظنم 
/ رياربف  ، تيوكلا  ، بادآلاو نونفلاو  ةفاقثلل  ينطولا  سلجملا 
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طابش 1989.

يف ةمھاسم  يملعلا : لقعلا  نيوكت   ، نوتساغ  ، رالشاب - 
لیلخ ةمجرت :  . ةیعوضوملا ةفرعملل  يناسفنلا  لیلحتلا 
رشنلاو تاساردلل  ةیعماجلا  ةسسؤملا   ، لیلخ دمحأ 

، ط3، 1986. عيزوتلاو

. سلدنألاو برغملا  يف  مالسالا   ، يفیل لاسنفورب  - 
نيدلا حالص  دمحمو   ، ملاس زيزعلا  دبع  دومحم  ةمجرت :
بابش ةسسؤم   ، عيدبلا دبع  يفطل  ةعجارم :  ، يملح

.1990 ، ةيردنكسالا  ، ةعماجلا

ناضمر ةمجرت :  . يبرعلا بدألا  خيرات   ، لراك ناملكورب  - 
لودلا ةعماج   ، ركب بوقعي  دیسلا  ةعجارم :  ، باوتلا دبع 

راد  ، مولعلاو ةفاقثلاو  ةیبرتلل  ةیبرعلا  ةمظنملا   ، ةیبرعلا
ةرھاقلا 1975.  ، رصمب فراعملا 

نم يقيرفالا  لامشلا  يف  ةیمالسالا  قرفلا   ، درفلأ  ، لب - 
راد  ، نمحرلا دبع  يودب  ةمجرت :  . مویلا ىتح  يبرعلا  حتفلا 

، ط2، 1981. توریب  ، يمالسالا برغلا 

: ةمجرت ج4)،   ) . خيراتلل ةسارد  رصتخم   ، دلونرأ  ، يبنيوت - 
دمحأ  ، لابرغ قیفش  دمحم  ةعجارم :  ، لبش دمحم  داؤف 

، ةرھاقلا  ، رشنلاو فیلأتلا  ةنجل  ةعبطم   ، ميركلا دبع  تزع 
.1964

رشنلل ةیلھألا   ، ةدايز الوقن  بيرعت :  . ةيرشبلا خيرات  - 
ج2)، 1986.  ) ، توریب  ، عيزوتلاو

. مالسالا ثارت   ، ثرووزوب أ،  س،   / فيزوج  ، تخاش - 
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نونفلاو ةفاقثلل  ينطولا  سلجملا   ، ةفرعملا ملاع  ناءزج ) )
، ط1، 1978، ط2، 1988. تيوكلا  ، بادآلاو

: بيرعت  . ةفرعملا يف  ةيداملا  ةيرظنلا   ، هیجور  ، يدوراغ - 
(. تد  ) ، قشمد راد   ، طيرق میھاربا 

يندز ةلسلس   ، اوعلا لداع  ةمجرت :  . تاراضحلا راوح  - 
، ط3، 1986. سيراب  ، توریب  ، تاديوع تاروشنم   ، املع

قفوم ةمجرت :  . ةياعدلاو بدألا  أ،ب،   ، سیكلوف - 
ةیفاقثلا نوؤشلا  راد   ، باتك ةئاملا  ةلسلس   ، ينادمحلا

دادغب 1986.  ، مالعالاو ةفاقثلا  ةرازو   ، ةماعلا

ةمجرت  . ةركابلا ىطسولا  روصعلا   ، نامرون  ، روتناك - 
ثوحبلاو تاساردلل  نیع   ، مساق هدبع  مساق  قیلعتو :
.1993 ، رصم  ، تنرباتور راد   ، يعامتجالاو ةیناسنالا 

، يھازلا ديرف  ةمجرت :  . صنلا ملع   ، ایلوج  ، افیطسيرك - 
رادلا  ، رشنلل لاقبوت  راد   ، مظان لیلجلا  دبع  ةعجارم :

.1991 ، برغملا  ، ءاضیبلا

فسوي  ، يلایكلا رھام  ةمجرت :  . شاكول جروج   ، مياھتخل - 
مالعأ ةلسلس   ، قوزر دعسأ  ميدقتو : ةعجارم   ، يريوش

، رشنلاو تاساردلل  ةیبرعلا  ةسسؤملا   ، يملاعلا ركفلا 
.1982 ، توریب

ةلسلس  ، سینألا ج2 )  ) . ةراضحلا ةرجش   ، فلار  ، نوتنل - 
، رشنلل مفوم   ، زنكلا يلع  فارشإ : تحت  ةیناسنالا  مولعلا 

.1990

رشنلاو عبطلا  راد   . ةیسكراملا  ، سلجنا  – سكرام نینیل : - 
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. تد  ، وكسوم  ، ةیبنجألا تاغللاب 
هلاكشأ روطت  ثيدحلا : يبرعلا  رعشلا  س،   ، هيروم - 
ةمجرت يبرغلا 1970-1800 . بدألا  ریثأتب  هتاعوضومو 

، يبرعلا ركفلا  راد   ، حولصم دعس   ، دیسلا عیفش  قیلعتو :
.1986 ، ةرھاقلا

ىلإ لخدملا  وأ  ةیتراكيد  تالمأت   ، دنومدا  ، لرسوھ - 
ةعومجملا  ، ضرألا خیش  ریسیت  ةمجرت :  . ایجولونیمونیفلا

.1985 ، توریب  ، رشنلاو ةعابطلل  توریب  راد   ، ةیفسلفلا

، ةیمالسالا فراعملا  ةرئاد  بتك   . ودبلا  ، يرموكنوم  ، تاو - 
، دیشروخ میھاربا  ةیمالسالا : فراعملا  ةرئاد  ةمجرت  ةنجل 
، ينانبلا باتكلا  راد   ، نامثع نسح   ، سنوي دیمحلا  دبع 

.1981 ، توریب

نیمئاوتملا دض  ةثادحلا : قئارط   ، دنوميار  ، زمایليو - 
ةفرعملا ملاع  ةلسلس :  ، رداقلا دبع  قوراف  ةمجرت :  . ددجلا

، تيوكلا بادآلاو  نونفلاو  ةفاقثلل  ينطولا  سلجملا  ( 246)
ناريزح 1999.  / وینوي

يحم ةمجرت :  . بدألا ةيرظن   ، نتسوأ نراو   ، هینير  ، كیليو - 
ةسسسؤملا  . بیطخلا ماسح  ةعجارم :  ، يحبص نيدلا 
، ط2، 1981. توریب  ، رشنلاو تاساردلل  ةیبرعلا 

: تالا ـ قملا ج - 
يف ةرصاعملاو  ةلاصألا  ةیلاكشا   " دباع دمحم  يرباجلا  - 
لكشم مأ  يقبط  عارص  رصاعملاو : ثيدحلا  يبرعلا  ركفلا 
رصعلا تايدحتو  ثارتلا  ةودن : تاشقانمو  ثوحب  ؟ " يفاقث
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، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم   ، يبرعلا نطولا  يف 
.198 سطسغأ )  / بآ )

ةنسلا  ، يبرعلا لبقتسملا  جھنملا "  لكشمو  ثارتلا  - "
رياني 1986): 12. يناثلا  نوناك   ) ددعلا 83،  ،8

عامتجالا ملعل  ةنھارلا  ةمزألا   " ، تزع دمحم  يزاجح  - 
ملع يبرع : عامتجا  ملع  وحن  يف : يبرعلا " نطولا  يف 

تاسارد زكرم   . ةنھارلا ةیبرعلا  تالكشملاو  عامتجالا 
ريابف 1986: 38.  ، توریب  ، يبرعلا ةدحولا 

خیشلل ةیبدألا  ةلیسولا   " ينغلا دبع  دمحم  نسح  - 
". يفصرملا دمحأ  نب  نیسحلا 

دقنلا نیب  ةیبرعلا  ةياورلا  ةأشن   ، سرطب قالح  - 
ةیبرعلا ةياورلا  ( نورخآو  ) ةدارب دمحم  يف :  . ةیجولويديالاو

قافآو 17. عقاو 

ناردب میھاربا  يف  يراضحلا " انفقوم   " نسح يفنح  - 
ثوحب رصاعملا : يبرعلا  نطولا  يف  ةفسلفلا  نورخآو ) )
ةعماجلا هتمظن  يذلا  لوألا  يبرعلا  يفسلفلا  رمتؤملا 

، ط2، 1987: توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم   ، ةیندرألا
.15

". ةیبرعلا ةدحولاو  يبعشلا  بدألا   " قوراف دیشروخ  - 
لاوش ) ددعلا 28  ةنسلا 14،   ، ةفاقثلل ةیبرعلا  ةلجملا 

راذآ 1995): 259،257،256.  / سرام 1415هـ 
هتایباجيإ هتيوھو - هاوتحم  ثارتلا :  " ، دمحم نوكرأ  - 

رصعلا تايدحتو  ثارتلا  ةودن : تاشقانمو  ثوحب  هتایبلسو ."
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، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم   ، يبرعلا نطولا  يف 
.167-155 ،1985 سطسغا )  / بآ )

: يف ثوغرف "  ناوطنا  ذاتسألا  ثحب  ىلع  بیقعت  - "
ةودن عئاقو   ) ةیبوروألاو ةیبرعلا  نیتراضحلا  نیب  تاقالعلا 

ليرفأ 1986).  16-11 غروبمھ

، ةینياور رھاطلا  ةمجرت : ةءارقلا " ایجولویمیس   " ،م، نتوأ - 
وینوي 1996، ددعلا 4،   ، نارھو ةعماج   ، ةثادحلا تایلجت 

.242-227

، ةیبرع تاسارد   . لغیھ دنع  لامجلا  ملع   ، فيان  ، زولب - 
ربوتكأ 1980) 75 – 94. لوألا –  نيرشت  ةنسلا 16 ( ددع 12، 

جھانم يف  ةیفاقثلا  ةیتاذلا   " همعط هللا  دبع   ، يدشر - 
.113 روكذم :)  ) ةفاقثلل ةیبرعلا  ةلجملا  اھبتكو " ةیبرعلا  ةغللا 

ةلجم دیعس " ةدلاخل  روذجلا  نع  ثحبلا   " ، داؤف ةقفر  - 
.(1960 عیبر : ةنسلا 4 (  ،14: ددع  ، رعش
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تاحلطصملا سرھف 

(أ)
perception كاردإ

projection طاقسإلا

réforme حالصإلا

(reforme religieuse (islamique ينيدلا حالصإلا 

intériorisation رامضإلا

(ب)
ésotérique ينطاب
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a posteriori يدعب

structure ةینب

super structure ةیحطسلا ةینبلا 

structure profonde ةقیمعلا ةینبلا 

structuralisme ةيوینبلا

(ت)
interprétation ليوأت

expérience ةبرجت

empirique يبيرجت

empirisme ةیبيرجتلا

modernisation ثيدحتلا

analyse لیلحتلا

analytique يلیلحت

rénovation ديدجتلا

abstraction ديرجت

pragmatique يعفن )  ، يعئارذ  ) يلوادت

(patrimoine (héritage culturel ثارتلا

traduction ةمجرت

évolution روطت
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Diachronie بقاعتلا

Diachronique يبقاعت

compensation ضيوعتلا

occidentalisation بيرغتلا

explication ریسفتلا

traditions littéraires ةیبدألا دیلاقتلا 

traditions artistiques ةینفلا دیلاقتلا 

sacralisation سيدقتلا

imitation دیلقتلا

technique ةینقت

genèse نيوكت

génétique ينيوكت

psychologie génétique سفنلا ) ملع   ) ينيوكتلا

structuralisme génétique ةيوینبلا )  ) ةینيوكتلا

spontanéité ةیئاقلت

intertextualité صانت

théorisation ریظنت

(ث)

culture ةفاقث
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(ج)
dialectique ةیلدجلا

nouveau ديدج

(ح)
modernité ةثادح

moderne ثيدح

intuition سدحلا

dialogue راوح

(خ)
expérience esthétique ةیلامجلا ةربخلا 

discours باطخ

discours de la renaissance ةضھنلا باطخ 

imagination لایخلا

(د)
signification ةلالد

indicateur لیلد

(ذ)
sujet تاذلا

subjectivité ةیتاذلا

528 www.jadidpdf.com



(ر)
opinion يأر

vision ةيؤر

symbole زمر

(ز)
temporel ينمز

(س)
décadence طاطحنا )  ) طوقس

synchronique ينوكس

pouvoir ةطلس

comportement كولس

sur- réalisme ةیعقاولا ) قوف   ) ةیلايروسلا

contexte قایسلا

(ش)
légitimité ةیعرش

populisme ةيوبعش

poétique ةيرعشلا

forme لكش

formalisme ةینالكشلا )  ) ةیلكشلا
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(ص)
mystique يفوص

(ط)

avant -garde ةعیلط

classe ةقبط

(ظ)
phénomène ةرھاظ

phénoménologie ةیترھاظ

(ع)
épistème تاذلا )  ) ةفراعلا

gnostique ينافرع

(raison (la لقعلا

rationalisme ةینالقعلا

dogme ةدیقع

laicité ةیناملعلا

scientisme ةعزنلا )  ) ةیلاغلا ةیملعلا 

(غ)
l ) occident  )' برغلا

(ف)
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inné يرطف

compréhension مھف

idée ةركف

pensée ركف

épistémologie مولعلا ةفسلف 

pré- compréhension يلبقلا )  ) قبسملا مھفلا 

(ق)
a priori يلبق

ancien ميدقلا

lecture ةءارقلا

indice ةنيرقلا

entendement دصقلا

les valeurs میقلا

les valeurs esthétique ةیلامجلا میقلا 

les valeurs artistiques ةینفلا میقلا 

(ك)
globale يلك

universel ينوكلا

(ل)
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langage ناسل

linguistique تایناسل

langue ةغل

infini يئاھن ال 
illimité دودحم ال 

irrationnel لوقعمال

(م)
matérialisme ةيداملا

matérialisme dialectique ةیلدجلا ةيداملا 

marxisme ةیسكراملا

idéalisme ةیلاثملا

idéalisme abstrait ةيديرجتلا ةیلاثملا 

égocentrisme تاذلا ةيزكرم 

eurocentrisme  ةیبوروألا ةيزكرملا 

Ethnocentrisme قرعلا ةيزكرم 

postulatt ةّملسملا

projet عورشم

légitimité ةیعورشملا

problème ةلكشم
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constat ةنياعم

connaissance ةفرعم

(connaissance (théorie de la( ةيرظن  ) ةفرعملا

concept موھفملا

la logique قطنملا  
système ماظن  
méthode جھنم

méthode dialectique يلدجلا جھنملا 

objectivité ةیعوضوملا

situation فقوم

(ن)
Théorie de la ( ةضھنلا  ) ةيرظن  héorie ةيرظن

point de vue ةرظن  renaissance
critique littéraire يبدأ دقن 

critique - auto يتاذ دقن 

tendance ةعزن

narcissique يسجرن

(هـ)
(intérêt (pour la renaissance يوضھنلا )  ) مھلا

(و)
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réalisme  ةیعقاولا

extase يفوص )  ) دجو

existentialisme ةيدوجو

positivisme ةیعضو

positivisme arabe ةیبرعلا ةیعضولا 

logique Positivisme ةیقطنملا ةیعضولا 

conscience يعو
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Résumé

L’objet de cette thèse intitulée « le concept du
patrimoine dans la critique littéraire arabe moderne »
est l’étude des outils de la connaissance dans un champ
très spécifique qui fut celui de la « théorie de la

.« critique
La première phase de l’étude fut la construction de
l’objet, une approche descriptive à donner naissance à
l’aspect structuro- génétique de cette démarche
cognitive, ou cette méthode marquée par son intérêt à
la relecture objective de l’histoire de la connaissance

.arabe contemporaine
Ainsi l’étude du concept a pris deux cheminements ;
le premier est celui de cerner la structure abstraite du
concept, en l’occurrence sa dimension généralisante :
sa forme. Le deuxième a pour cible la déconstruction

.de sa structure empirique : son contenue
Le but essentiel de cette méthode est de procéder à
une réorganisation de l’étude du concept, qui pourrait
déboucher sur la nature  « organique » vivante du
concept qui fait de lui une entité relativement

.indépendante
Du point de vue chronologique l’avant-propos a
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exposé le fondement théorique de l’approche, en
signalant la spécificité d’une connaissance critique qui
se situe entre le sensible et le compréhensible, entre la

.sensibilité et l’intellect

Le chapitre 1 er expose les éléments d’une théorie
arabe qui tente de représenter par abstraction la
renaissance, ainsi, que la position du concept du
patrimoine dans le processus d’évolution de cette
théorie, et dans la conscience historique arabo-
islamique, afin d’éclaircir les conditions de l’éveil
culturel des arabes, et leurs idées modernisatrices, pour
déboucher enfin sur la reconstruction de l’image du

.moi

Le 2 ème chapitre essaie de décrire le phénomène
socioculturel du patrimoine, sa conquête, la présence
psyco-intelectuelle de l’héritage dans la réalité de ses
héritiers, l’aspect pragmatique de son usage, sa
transformation en un facteur conçu pour faire revivre

.( l’esprit ( al ihiaa

Le chapitre 3 ème présente les conditions de
l’approche épistémologique du concept, sa relation
avec la méthode, son rôle dans la relation sujet – objet,
et dans la problématique d’évolution de la
connaissance arabe naissante, afin de mieux connaître
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les obstacles qui ont été la cause d’une sur-confiance
aux ancêtres, et à leurs systèmes de connaissances.
Cause qui a donné lieu à une véritable et longue crise

.de la création et de l’innovation

Le 4 ème chapitre a fait l’objet d’une recherche des
résultats du déficit qui a frappé le système culturel
arabe, essentiellement l’enseignement (pédagogie et
méthode) et la production des connaissances et des
idées. Cette enquête devrait déboucher sur une
explication du processus de remplacement d’un
héritage ancien (de l’ère de la décadence) par un
héritage « nouveau » réellement plus ancien (issue de
l’ère abbasside), afin de redynamiser la culture locale,
et procurer une certaine fertilité en s’appuyant sur

.l’héritage culturel européen

C’est au 5 ème chapitre qu’est entamé la description
de la structure du concept ; ayant pour but de déceler
les relations qui matérialisent l’acte d’hériter, et de
faire hériter, ainsi que les manières dont les anciens
arabes firent intériorisés le concept et ce pour arriver à
mieux comprendre l’évolution du processus donnant
naissance au mot «  »«  » dans le discours arabe

.contemporain

Le chapitre 6 ème et celui qui procède à l’étude des
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fonctions dont la critique arabe donne à son
patrimoine, c’est la désignation des acteurs sociaux,
des limites, interprétations, et usages des matières
(produits) objets d’héritage qui précisent le cadre de
cette fonction dans le processus global de la

.renaissance arabe

Enfin le chapitre 7 ème représente la synthèse
théorique des propositions, et problèmes esthétiques et
philosophiques que pose le patrimoine en défiant la
réalité, le concept prend toute sa dimension cognitive
et épistémologique en s’adhérant à des jugements, il
parvient d’un autre coté, à donner de l’envergure à un
problème majeur de la renaissance arabe qui fut

.l’héritage ou l’acquisition de l’expérience esthétique
Le concept du patrimoine n’est qu’un outil de
connaissance, son statut confus a fait de lui un outil
stérile, et en comparant l’apport du patrimoine –lui
même au renouveau des idées– à celui de son concept,
et à sa conception entamer de ses producteurs
contemporains cette stérilité ne risque que d’être

.confirmée
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نكامألاو مالعألا  سرھف 
 ( أ ) 

.220، 140  – ظفاح  ، میھاربإ
.223 ؟ - اشاب  ، میھاربإ

.48  – ریثألا نبا 
.201 ،155 ،154 ،153 ،46  – نمحرلا دبع   ، نودلخ نبا 

.148 ،98 ،79  – دیلولا وبأ   ، دشر نبا 
.188  – يلیسملا قیشر  نبا 

.229  – يمورلا نبا 
.40 يحمجلا -  دمحم   ، مالس نبا 

.79 انیس –  نبا 
.40  – زتعملا نبا 
.186– عیكو نبا 

.238 ،229 ،188 ،157 ،155  – مامتوبأ
.143 لامك –   ، بيدوبأ

.35 دمحأ –   ، ديزوبأ
.246 يكز –  دمحأ   ، يداشوبأ
.247 دحاولا –  دبع   ، ةؤلؤل وبأ 

.94 دمحم –   ، ىسوم وبأ 
.220 ،218- يلع  ، رصنلا وبأ 

.138 ،82 ساون –  وبأ 
.166  – ندرألا

.143 ،98 ،21،25 سیلاط –  وطسرأ 
.78 بیكش –   ، نالسرأ

.231 ،179 ،159 ،91 ،56 ،39 ،38 دمحم –   ، نوكرأ
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.98 اینابسإ – 
.116 ةناتسآلا –

.110 بيدأ –   ، قحسإ
.138 دمحأ –   ، يردنكسإلا

.98 ،97 ،51 ،50  - ةيردنكسإلا
.209 ،173 ،107 ،106 ،60 ( – يويدخلا  ) لیعامسإ

.225 ،200 ،191 ،182 ،156 ،10  – نيدلا زع   ، لیعامسإ
.11  – نیسح دمحم   ، يجرعألا

،134 ،82 ،80 ،79 ،78 ،62 ،53  – نيدلا لامج   ، يناغفألا
.253 .246 ،245 ،221

.25 ،13  – نوطالفأ
.98 اموت –   ، ينيوكألا

.220 دبع هللا –   ، يسولألا
.97 سداسلا –  وسنوفلأ 

.201 سیقلا –  ؤرما 
.80 ،78  – دمحأ  ، نیمأ

.108 مساق –   ، نیمأ
.118 ارتلجنأ –

.24 زلجنأ – 
.106 ،98 ،52  – سلدنألا

.110 حرف –   ، نوطنأ
.50 ( – ابابلا  ) يناثلا نابروأ 
.138 ،60 ،51 ،50  – ابوروأ

.65 رییب –   ، ناغيروأ
.46 اسنرف – )  ) ينيرفوأ

.99 ،97 ایلاطيإ – 
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ب)  ) 
.150 نالور –   ، تراب

.13– دینیمراب
،169 ،168 ،167 ،160 ،140 يماس –  دومحم   ، يدورابلا

.246 ،240 ،238 ،229 ،228 ،220 ،227 ،208 ،207 ،171
.150 ،27 ،22 ،19 سيراب – 

.149 ،146 ،145 ،141 نوتساغ –  ، رالشاب
.22 فولفاب –

.238 ،229 ،188  - ةدابعوبأ  ، يرتحبلا
.73 میھاربإ –   ، ناردب
.138 (- درب نب   ) راشب

.47 نمحرلا –  دبع   ، يودب
.215 دمحم –   ، ةدارب

.98 يفیل –   ، لاسنفورب
.138 لراك –   ، ناملكورب

.125 ،123 سرطب –   ، يناتسبلا
.110 میلس –   ، يناتسبلا

.175 نامیلس –   ، يناتسبلا
 – درب نب  راشب 

.98 ( - رقوملا  ) سرطب
.238 ،170 ،118 ،40 دادغب – 

.35 يواوزلا –   ، ةروغب
.159  – نيدفارلا دالب 
.65 هییغ –   ، هيريالب

.47 درفلأ –   ، لب
.15 رامع -  ، نسحلب
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.244 ،230  - فيان  ، زولب
.29 لدنولب –

.56 دیعس –   ، دیعسنب
.64 كلام –   ، يبن نب 

.48 ةیمأ –  ونب 
.48 سابعلا –  ونب 

.206 دیمحلا –  دبع   ، وياروب
.100 ،98– ثروزوب

.238 نيدلا –  فرش   ، يریصوبلا
.51  – وكرام  ، ولوب

.223 ،125 ،58 ،55  – نویلبان  ، تربانوب
.59 رھاظلا –   ، سربیب

.100 كاج –   ، كریب
،47 ،43 ،41 ،40 ،38 ،30 ،26 ،20 ،18 ،15  ،13  – توریب
 ،91 ،86 ،85 ،81 ،77 ،52 ،73 ،64 ،62 ،56 ،54 ،53 ،50 ،48
،142 ،141 ،139 ،128 ،125 ،116 ،110 ،109 ،106 ،104 ،98
،248 ،245 ،239 ،236 ،229 ،226 ،160 ،159 ،148 ،146 ،143

.249
.220 ؟ - نیسح  ، مھیب

ت)  ) 
.138 ضاير –  دمحأ   ، يكرت
.249 معنملا –  دبع   ، ةمیلت

.49 سنوت – 
.71  – نيدلا ریخ   ، يسنوتلا

.52 ،51 ،45 ،44 ،43 ( – ریسلا  ) دلونرأ  ، يبنيوت
،135  ،134  ،133   ،56،60  ،54  ،35  ،11  – بیط  ، ينيزیت
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.139
.47 كنلرومیت –

.148 ، أ –  دراودإ  ، نایكيریت
 ( ث ) 

.184 دومث – 
 ( ج ) 

،77 ،76 ،75 ،69 ،40 ،39 ،35 ،10  – دباع دمحم   ، يرباجلا
.231 ،163 ،136 ،135 ،128 ،93 ،86 ،85
.199 ،198 ،180 لیلخ –  ناربج   ، ناربج

.54 زيزعلا –  دبع   ، دارج
.188 رھاقلا –  دبع   ، يناجرجلا

،206 ،157 ،92 ،66 ،63 ،58 ،54 ،53  ،50  ،45 رئازجلا – 
.226

.165 ،45 برعلا –  ةريزج 
.174 نامثع –  دمحم   ، لالج

.59 ،58 ةمالس –  يلع   ، لمجلا
.176 مالسلا –  دبع  دمحم   ، يدنجلا

.147 زناھ –   ، ساوج
82 تییلوج – 

.247 ، ر، ف –  نوسنوج
.223 خیشلا –   ، يرھوجلا

 ( ح ) 
.113 ينجاطرقلا – )  ) ، مزاح
.74 زيزع –  دمحم   ، يبابحلا

.45 ةشبحلا – 
.75 ،41  – تزع دمحم   ، يزاجح
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.110 بیجن –   ، دادحلا
.239 يحبص –   ، يديدح
.258 دیجملا – دبع   ، رحلا
.48 يلع – ) نب   ) نسحلا

.138 ينغلا –  دبع  دمحم   ، نسح
،183 ،182 ،155 ،139 ،138 ،121 ،63 ،10  – هط  ، نیسح
،249 ،248 ،241 ،229 ،226 ،198 ،197 ،196 ،195 ،191 ،184

.252
.116  – عطاس نودلخ  وبأ   ، يرصحلا

.160 قیفوت –   ، میكحلا
.215 سرطب –   ، قالح

.67 بلح – 
.98 نيدلا –  حالص  دمحم   ، يملح

.170 قفوم –   ، ينادمحلا
.73  – نسح  ، يفنح

.50  – دمحم  ، يفوحلا

 ( (خ
.38 دیعملا –  دبع  دمحم   ، ناخ

.142 ماسح –   ، بیطخلا
.201 ،195 ،146 ،45 لیلخ –  دمحأ   ، لیلخ

.193 ،190 ،188 نیسح –   ، يرمخ
.75 میھاربإ –   ، دیشروخ

.110 لیلخ –   ، يروخلا
 ( د ) 

.86 ،85 ،21  – ءاضیبلا رادلا 
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.234، 229 ،228 ،227 ،225 ،32  – ينفح دماح   ، دواد
،182 ،180 ،173 ،169 ،168 ،167 ،107  – رمع  ، يقوسدلا

.241 ،238 ،228 ،219 ،217 ،216
.72 ،67  – رمع  ، قاقدلا

.232 ،94 ،56 ،54 ،19 قشمد – 
.99 يسوب –   ، يساس يد 

.174 نادرانریب –  ، رییب ناسود 
.99 هیینرب –   ، لفین يد 

.97 رجور -  ، لیفتوھ يد 
 ( ذ ) 

.122 دمحم –   ، يداوذلا
 ( ر ) 

.181 نیسار – 
.79 نمحرلا –  دبع   ، يعفارلا

.198  – قداص ىفطصم   ، يعفارلا
.231 ،128 ،40  – طابرلا

.94  - دماح  ، عیبر
.30  – دعسأ  ، قوزر

.238 ،118 ،107 نمحرلا –  دبع   ، يدوشرلا
.238 ،118 يفاصرلا – 

.58 دیشر –   ، اضر
.159 داؤف –   ، ةقفر

.176 دنومدإ –   ، ناتسور
.49 مورلا – 
.82 ویمور – 

.222 ،221 ،200 نیمأ –   ، يناحيرلا
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.79 تسنرأ –   ، نانير
 ( ز ) 

.240 ،166 يرشع –  يل  ، عـ دياز
.108 دعس –   ، لولغز

.32  – داؤف  ، ايركز
.226 لامك –  دمحأ   ، يكز
.186 يدامح –   ، يركنزلا

.147 دعس –   ، نارھز
.138 نسح –  دمحأ   ، تايزلا

.43  – الوقن  ، ةدايز
.175 ،173 ،138 يجرج –   ، ناديز

س)  ) 
.223 دمحم –   ، تاداسلا

.24 ،20  – لوب ناج   ، رتراس
.220 توفص –  دمحم   ، يتاعاسلا
.98 زيزعلا –  دبع  دومحم  ملاس / 

.157  – نيدلارون  ، دسلا
.282 مودس – 

.170 ،169 میھاربإ –   ، نیفاعسلا
.223 قداص –  دمحأ   ، دعس

.159 ةدلاخ –   ، دیعس
،136 ،135 ،85 ،84 ،10 ( – سینودأ  ) دمحأ يلع   ، دیعس

.237 ،228 ،225 ،182
.13  – طارقس

.44 ةدعاس –  ينب  ةفیقس 
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.58 لماص –  نب  دمحم   ، يملسلا
.92 ،71  – قیفوت  ، مولس

.245 ،125 لیبن –   ، نامیلس
.173 ،66 نادوسلا – 

.201 ،67 ةيروس – 
.182 ىفطصم –   ، فيوس

.99 رجیس – 
.227 دارم –  دمحم  تاكرب   ، دیس

.126 عیفش –   ، دیسلا
.200 زتعم –  دبع هللا   ، دیس

.185 نيدلا –  لالج   ، يطویسلا
ش)  ) 

.101 ،100 ،98 ،97 تخاش – 
.155 دومحم –   ، ركاش

.51 ،45  – ماشلا
.64 روبصلا –  دبع   ، نیھاش

.201 يفیل –  دولك   ، سوارتش
.148 لامج –   ، دیحش

.110 سراف –  دمحأ   ، قايدشلا
.109 ماشھ –   ، يبارش

.40  – دبع هللا نسح   ، فرش
.185 نسح –   ، فيرشلا

.233 ،232 ،231 قراط –   ، فيرشلا
.228 نسحملا – دبع  حاتفلا  دبع   ، يطشلا

.228 نمحرلا –  دبع   ، يركش
.247 ،243 ،10  – يلاغ  ، يركش
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.80 ریبسكش – 
.244  - رواھنبوش

،239 ،238 ،230 ،229 ،227 ،220 ،208 دمحأ –   ، يقوش
.246

.30  – فسوي  ، يريوش
.244 قیفش –  دمحم   ، ایش
.22 ریسیت –   ، ضرألا خیش 
.102 ،98 سيول –   ، وخیش

ص)  ) 
.141 نيدلا –  يحم   ، يحبص

.48 ركبوبأ –   ، قيدصلا
.118 دیعصلا – 

.97 ةیلقص – 
.59 ،45 (- رصانلا ناطلسلا   ) نيدلا حالص 

.247 يدومح –  ، دومص
.155 ،113 يحي –  نب  دمحم  ركبوبأ   ، يلوصلا

ض)  ) 
.200 ربج –   ، طموض

.233 ،229 ،126 ،108 ،95 يقوش –   ، فیض
 ( ط ) 

.225 ،162 ،160 ،64 يودب –   ، ةنابط
.48 ريرج –  نب  دمحم   ، يربطلا

.126 دبع هللا –  يدشر   ، همعط
.98 ،97 ةلطیلط –

،104  ،67  ،61  ،60  ،57 يودب –  عفار  ةعافر   ، يواطھطلا
.223 ،213 ،212 ،174 ،173 ،124 ،123 ،122
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.62  – دمحم  ، يراھط
 ( ع ) 

.184 داع – 
.148 دمحأ –   ، فطاع

.98  – يفطل  ، عيدبلا دبع 
.79 نسحم –   ، دیمحلا دبع 

.246 ،232 ،114 رباص –   ، ميادلا دبع 
.86 هط –   ، نمحرلا دبع 

.246 ،261 ،166 فیفع –   ، نمحرلا دبع 
.212 ،209 رمع –   ، زيزعلا دبع 

.66 ریمألا – )  ) نيدلا يحم  نب  رداقلا  دبع 
.242 قوراف –   ، رداقلا دبع 

.90  – طسابلا دبع   ، يطعملا دبع 
.134 ،108 ،67 ،62 ،58 دمحم –   ، هدبع

.195  – نورام  ، دوبع
.48 نافع – ) نب   ) نامثع

.77 نسح –   ، نامثع
.114 يمویب –  سابع   ، نالجع

.138 قیفوت –  نسح   ، لدعلا
.107  - قارعلا

.197 لالھوبأ –   ، يركسعلا
.237 ،235 ،232 ،11،180 رباج –   ، روفصع

،140 ،139 ،116 ،115 ،114 ،113  – دومحم سابع   ، داقعلا
.248 ،229 ،167 ،160 ،143

.226 فياش –  ، ةشاكع
.48 بلاط – ) يبأ  نب   ) يلع
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،122 ،107 ،59 ،58 ،57 ،55 ،45 اشاب – )  ) دمحم  ، يلع
246 ،224 ،223 ،214 ،212 ،211 ،209 ،208 ،194،173 ،123

.72 درك –  دمحم   ، يلع
.104 ،61  – دمحم  ، ةرامع

.246 ،166 نامع – 
.51  - دیعس دمحم   ، نارمع

.48 ( – باطخلا نب   ) رمع
.188 ،186 ،183 ءاجر –   ، دیع

.18 ىنمي –   ، دیعلا
 ( غ ) 

.29 ،28 ،22 ،20 ،19 هیجور –   ، يدوراغ
.130 ،98 ،28  – نیلدام  ، زتيوارغ

.201  - دماحوبأ  ، يلازغلا
.112،163 ،71 ،69 ،58 ناھرب –   ، نویلغ

.101 هتوغ – 
.45 جروج –   ، شتیفروغ

.148 نایسول –  ، نامدلوغ
ف)  ) 

.112،195 ،111 ،110 انح –   ، يروخافلا
.200 ،49،97 سرفلا – 

.18 ةلاجفلا –
.56  - ناوطنأ  ، توغرف

.173 ،115 ،61 ،50 اسنرف – 
.220 ،173 دبع هللا –   ، يركف

.101 ریتلوف -
.208 ،170  - ، أ، ب سیكلوف
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.147 نرویب –  ، كورتیف

.173 بألا –   ، نولینیف
(ق)

.155 ،154 ،59 ،50 ،49 مساق –  هدبع   ، مساق
.138 میحرلادبع – )  ) لضافلا يضاقلا 

،166  ،162  ،155  ،124  ،96  ،94  ،58  ،45  ،18 ةرھاقلا – 
.246 ،296 ،232 ،229

.19 میھاربإ –   ، طيرق
.54  - دیلو  ، اھيزق

.155 دیمحلا - دبع   ، طقلا
.241 ،240 ،180 رداقلا –  دبع   ، طقلا

.96 دیس –   ، بطق
.59 زطق – 

.230 ریھس –   ، يواملقلا
ك)  ) 

.108 ىفطصم –   ، لماك
.49 نامرون –   ، روتناك

.244 ،26 ،25 ،23 ،22 ليونامع –  ، طناك
.72 دمحم –   ، يلع درك 

.99 رازیس –   ، ينینوميرك
.46 نومریلك –

.112 ،64 يلع –  ، زنكلا
.177 اوسنارف –   ، هیبوك

.242 ،148 ،147 ،32  - تيوكلا
.30  – رھام  ، يلایكلا

 ( ل ) 
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.201 ةیقذاللا - 
.29 هيردنأ –   ، دنالال

.44 يرنھ –   ، تسوال
.239 ،86 ،62 ،21  – نانبل
.220 ،218- يلع  ، يثیللا

.50  – فلار  ، نوتنل
.30  – جروج  ، مياھتخل  ، شاكول

.29  – ریميدالف  ، نینیل
 ( م ) 

.24 لراك –   ، سكرام
.140 رداقلا –  دبع   ، ينزاملا

.80 ثیبكام – 
.51  – نومأملا

.236 ناندع –   ، كرابملا
.174 يلع –  ، كرابم

.238 ،229 ،201 ،155  – دمحأ بیطلا  وبأ   ، يبنتملا
.223 يقورحملا – 

.160 بیجن –   ، ظوفحم
.184 ،101 ،48 ،43 "(- ص  " لوسر هللا  ) دمحم

.238 ،236 بیجن –  يكز   ، دومحم
.221 اشاب –  دمحم   ، يموزخملا

.107 اشاب –  تحدم 
.223 دارم – 

.182 فسوي –   ، دارم
.248 ،188 ،141 كلاملا –  دبع   ، ضاترم

.206 ةلیلد –   ، يلسرم
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،160  ،138  ،137  ،110 دمحأ –  نب  نیسح   ، يفصرملا
.240 ،212 ،171 ،168 ،167
.212 ،209 داؤف –   ، يعرملا
.248 ،139 نیسح –   ، ةورم

.41  - يدوعسملا
.68  - دمحم  ، فياصم

،114 ،111 ،107 ،66 ،60 ،59 ،58 ،51 ،49 ،45 ،18 رصم – 
،213 ،223 ،211 ،209 ،179 ،169 ،160 ،159 ،140 ،138 ،122

.234 ،223
.126 دعس –   ، حولصم
.246 لیلخ –   ، نارطم

.134 لیعامسإ –  رھظم 
.48 ( – نایفس يبأ  نب   ) ةيواعم

.128 ،98 ،86 ،52 ،40 ،17 برغملا – 
.190 ،39 ،32 ،21  – دمحم  ، حاتفم

.43 ةكم – 
.228 رمع –   ، مركم

.109 يدھملا –   ، ةرجنملا
.199 ،189 ،184،100 ،18 دمحم –   ، رودنم

.58  - ةروصنملا
،178  ،177  ،176  ،175 يفطل –  ىفطصم   ، يطولفنملا

.195
.66- يدھملا

.47 رصن –  دمحم   ، انھم
.29  - وكسوم

.246 ،124  - ، س هيروم
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.253 ،122 ،85 ،83 ،82 ،81 ،80  – ةمالس  ، ىسوم
.171 رییلوم – 

.248  - يحليوملا
 ( ن ) 

.99 يرصن –  ریبلأ   ، ردان
.119 ،117 ،106 ،10 ىفطصم –   ، فصان

.66 دجن – 
.246 لامك –   ، تأشن

.157 بیسن –   ، يواشن
.51  - دمحم  ، رصن

.110 میلس –   ، شاقنلا
.56 نسح –  نودلخ   ، بیقنلا

.244 ، أ –  سكون
.139 دمحم –   ، يھيونلا

 ( ه ) 
.105،158 ،103 مالسلا –  دبع   ، نوراھ

.80 تلماھ – 
.246 ،229 ىفطصم –  دمحم   ، ةرادھ

.56  - غروبمھ
.102  - دنھلا

.11  – رداقلا دبع   ، ينھ
.94 ،26  - دنومدإ  ، لرسوھ

.51 وكالوھ – 
.175 سوریموھ – 

.244 ،20– لغیھ
 ( و ) 
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.77 يرموكتنوم –  ، تاو
.142 نتسوأ –   ، نراو

.129 ،128 ،40- رھاطلا  ، زيزعو
.149 ،146،145 ،141 ،13  – دمحم  ، يدیقو

.157 نب – ) ملسم   ) دیلولا
.247 نارھو – 

.242 دنوميار –  ، زمایليو
.141 هینير –  ، كیليو

ي)  ) 
.112 ،111 ،110 میھاربإ –   ، يجزایلا

.112 ،111 فیصان –   ، يجزایلا
.229 ،122 نمحرلا –  دبع   ، يغاي

.67 ،53  – دیسلا  ، نیسي
.74 ملاس –   ، توفي

.13– سدیبيروي
.108 يلع –  ، فسوي

 – دارم  ، فسوي
.77  – دیمحلا دبع   ، سنوي

.147 دمحم –   ، سنوي
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.430،431،432 ، د ت : وكسوم

(Larousse Encyclopédique : article (concept      [38]

قباسلا 262 عجرملا   ، يدوراغ رظني :      [39]

عجرملا  ، يدوراغ يف :  ،141 ةیفسلفلا : رتافدلا   ، نینیل      [40]

.265: قباسلا

.André Lalande [41]

vocabulaire technique et critique de la philosophie.   édition :
.puf.paris.1986

فسوي  ، يلایكلا رھام  ةمجرت :   ، شاكول  ، مياھتخل جروج  رظني :      [42]

ركفلا مالعأ  ةلسلس   ، قوزر دعسأ  ميدقتو :  ةعجارم   ، يريوش
،80 :1982 ، توریب  ، رشنلاو تاساردلل  ةیبرعلا  ةسسؤملا   ، يملاعلا

.81

، ةفرعملا ملاع  ةلسلس   ، يملعلا ریكفتلا   ، ايركز داؤف  رظني       [43]

ط3: تيوكلا 1988،   ، بادألاو نونفلاو  ةفاقثلل  ينطولا  سلجملا 
.76،316

.5 قباسلا :  ، حاتفم دمحم  رظني :  [44]

ةءارق يبرعلا : ملاعلا  يف  ريونتلا   ، ديز وبأ  دمحأ  رظني :  [45]

سرام 2001)41،42 رياني  ددع 3(  ،29: جم  ، ركفلا ملاع   . ةیجولوبورثنأ

يبرعلا ريونتلاو  ةضھنلا  يف  نایب  ، ينيزیت بیط  رظني :       [46]
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، ركفلا ملاع   ، ديدج يريونت  يبرع  ضوھن  عورشم  هاجتاب 
.57: هسفن

يف ةيركفلا  ةیعجرملا  ةیلاكشإ   ، ةروغب يواوزلا  رظني :      [47]

يرباجلا دباع  دمحم  رصاعملا : يبرعلا  يفسلفلا  باطخلا 
.229 ،228 هسفن :  ، ركفلا ملاع   ، اجذومن

برعلا دنع  تافارخلاو  ریطاسألا   ، ناخ دیعملا  دبع  دمحم   [48]

، ط4، 1982: 12، 13، 14. توریب  . ةثادحلا راد 

.260 يمالسإلا : ركفلا   ، نوكرأ دمحم   [49]

.141 قباسلا :  ، نوكرأ دمحم  رظني :  [50]

ةيدقن ةیلیلحت  ةسارد  يبرعلا : لقعلا  ةینب   ، يرباجلا دباع  دمحم   [51]

ةیبرعلا : ةدحولا  تاسارد  زكرم   ، ةیبرعلا ةفاقثلا  يف  ةفرعملا  مظنل 
.245

8 قباسلا  : ، حاتفم دمحم  رظني   [52]

، ةرظانملا  . اھتفیظوو اھتعیبط  میھافملا   ، زيزعو رھاطلا   [53]

11: برغملا طابرلا ،  هینوي 1989 م) لاوش 1409 هـ   ) ،1 ددعلا  ،1 ةنسلا

زكرم  . رصاعملا يبرعلا  ركفلا  تایلاكشإ   ، يرباجلا  [54]

توریب 1989: 15، 16، 17.  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد 

طیسولا رصعلا  يف  دقنلا   ، فرش هللا  دبع  نیسح  رظني   [55]

توریب 1984،  ، ةثادحلا راد   ، مالس نبا  تاقبط  يف  حلطصملاو 
. اھدعب امو   ،115

. رھوجلا نداعمو  بھذلا  جورم   ، يدوعسملا رظني :  [56]
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ملعل ةنھارلا  ةمزألا   " يزاجح تزع  دمحم  رظني :  [57]

يزاجح تزع  دمحم  يف : يبرعلا " نطولا  يف  عامتجالا 
تالكشملاو عامتجالا  ملع  يبرع  عامتجا  ملع  وحن   ، نورخآو )

، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم  ةنھارلا . ةیبرعلا 
.38 رياربف 1986 :

، ةدايز الوقن  بيرعت : ج2)،   ) ةيرشبلا خيرات   ، يبنيوت دلونرأ   [58]

.89 :1986 ، توریب  ، عيزوتلاو رشنلل  ةیلھألا 

88،89 قباسلا :  ، يبنيوت رظني :  [59]

184 هسفن :  [60]

ةنجل ةعبطم   ، خيراتلل ةسارد  رصتخم   ، يبنيوت دلونرأ  رظني :  [61]

،113 :3 ،1965 ، ةرھاقلا  ، رشنلاو ةمجرتلاو  فیلأتلا 

، ةفرعملل ةیعامتجالا  رطألا   ، شتیفروع جروج  رظني :        [62]

ةیعماجلا تاعوبطملا  ناويد   ، لیلخ دمحأ  لیلخ  ةمجرت 
،38  ،1981 ، رئازجلا  ، رشنلاو تاساردلل  ةیعماجلا  ةسسؤملا 

.40 ،39

نم يقيرفإلا  لامشلا  يف  ةیمالسإلا  قرفلا   ، لب درفلأ  رظني :  [63]

برغلا راد   ، يودب نمحرلا  دبع  ةمجرت :  . مویلا ىتح  يبرعلا  حتفلا 

. اھدعب امو  ، 1981، ط 2 : 140  توریب  ، يمالسإلا

جم 1،1: 4، 252، 253، 254. كولملاو  ممألا  خيرات   ، يربطلا  [64]

.207 ،205 ،203 ،202 ،201 ،200 :3 قباسلا : ردصملا   [65]

يف لماكلا   ، ریثألا نبا  رظنيو  .145 :5 هسفن : ردصملا   [66]
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هلتقم ناكو   ،179  ،178  ،1982:3:177 ، توریب رداص  راد  خيراتلا 
خيرات 36 هـ. مھضعب  دروأو  ةنس 35 هـ  ةجحلا  يذ  يف 18 

،202 :3 هسفن : ردصملا   ، يربطلا  [67]

les schismes dans                                                                 رظنيو

l'islam :3     laoust, HENRI

.ibid :9 . اھدعب امو   152 هسفن : ردصملا   [68]

خـ ةنس 41  كاذ  ناكو   ،96 ،، 95 ،94  ،93 :6 هسفن : ردصملا   [69]

.431 ،430 قباسلا : ردصملا   ، ریثألا نبا  رظنيو 

خـ ةنس 41  كاذ  ناكو   ،96 ،95  ،94  ،93 :6 هسفن : ردصملا   [70]

.431 ،430 قباسلا : ردصملا   ، ریثألا نبا  رظنيو 

ةمجرت  . ةركابلا ىطسولا  روصعلا   ، روتناك نامرون  رظني :  [71]

ثوحبلاو تاساردلل  نیع   ، مساق هدبع  مساق  قیلعتو 
.235 ،231 :1993 ، رصم  ، تنرباتور راد   ، ةیعامتجالاو ةیناسنإلا 

، نوتنل فلار  اضيأ : رظنيو  . 232 قباسلا : عجرملا  رظني :  [72]

.430 ، رئازجلا  ، سینألا ةلسلس   ، ةراضحلا ةرجش 

راد  . يومألا رصعلا  يف  ةسایسلا  بدأ   ، يفوحلا دمحم  دمحأ       [73]

1965:25 ، توریب  ، ملقلا

، ةیبیلصلا بورحلا  ةیھام   ، مساق هدبع  مساق  رظني :  [74]

11: 1993 ، ةيردنكسإلا  ، تاساردلل نیع 

.210 ،193 ،192 ،172 هسفن : عجرملا  رظني :  [75]

ةفرعملا راد   . ابوروأو لوغملا   ، نارمع دیعس  دومحم    [76]

61 ،60 ،59 :1997، رصم ةیعماجلا 
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،322 ،321 :3 خيراتلل : ةسارد  رصتخم   ، يبنوت دلونرأ  رظني :  [77]

.323

ةیبیلصلا 1095، بورحلا  خيرات   ، نارمع دیعس  دومحم  رظني        [78]

عوضوملا يف  اضيأ  رظنيو   ،326 ،1996 ، رصم  ، ةیعماجلا ةفرعملا  راد   ،1291
يعماجلا بتكملا  ایسآ  يف  مالسإلا  راشتنا   ، اھنم رصن  دمحم  هسفن :

، 1998، ط 2،2، 59، 60، 61 . ةيردنكسإلا  ، ثيدحلا

.323 قباسلا : عجرملا   ، يبنيوت رظني :  [79]

ركفلا نومضم  لیلحت  نورخآو )  ) نیسي دیسلا  رظني :  [80]

ةدحولا تاسارد  زكرم   ، ةیعالطتسا ةسارد  يبرعلا : يموقلا 
.35 :1980 ، توریب ةیبرعلا 

نيدلا لامج  نیب  حالصإلا  موھفم   ، دمحم يراھط   [81]

رادلا  ، باتكلل ةینطولا  ةسسؤملا  هدبع  دمحمو  يناغفألا 

. 9 :1984 ، سنوت  ، رئازجلا  ، رشنلل ةیسنوتلا 

زكرم  ، يبرعلا لقعلا  ةینب   ، يرباجلا دباع  دمحم  رظني :  [82]

.568 :567 :1986 ، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد 

يموقلا ركفلل  يخيراتلا  لیلحتلا   ، اھيزق دیلو  رظني :  [83]

. يبرعلا قرشملا  يف  ةیبرعلا  ةیموقلا  ةكرحلا  روطت  يبرعلا :
( ةيركف ةودن   ) ةسرامملاو ركفلا  يف  ةیبرعلا  ةیموقلا  يف :

توریب 1980، ط 2: 21، 22.  ، ةبيرلا ةدحولا  تاسارد  زكرم 

ABDELAZIZ JERAD, DUALITE DU MONDE . [84]

.ARABE
ENAL - ENAP – OPU-ALGER.1987 :32 –  
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يعامتجالا ریكفتلا   ، ينيزت بیط  ةنراقملل : رظني   [85]

رصاعملاو ثيدحلا  يبرعلا  ركفلا  يف  ثاحبأ  يسایسلاو :

.26 :1982 / 1981 ، قشمد داحتالا  ةعبطم 

.17 هسفن : عجرملا  رظني :  [86]

ضعب يبرعلا : عمتجملا  ءانب   ، بیقنلا نسح  نودلخ   [87]

زكرم  . يبرع عامتجا  ملع  وحن  يف :  . ةیثحبلا ضورفلا 
رياربف 1986: 258.  ، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد 

، ينيزیت بیط  نراقملل : رظنيو  قباسلا 260  عجرملا   [88]

يبرعلا ركفلا  يف  ثاحبأ  يسایسلاو : يعامتجالا  ریكفتلا 

قشمد 1981 / 1982: 26.  ، داحتالا ةعبطم  رصاعملاو  ثيدحلا 

ناوطنا ذاتسألا  ثحب  ىلع  بیقعت   ، نوكرأ دمحم   [89]

ةیبوروألاو ةیبرعلا  نیتراضحلا  نیب  تاقالعلا  يف :  ، توغرف
ليرفأ 1986): 225. غروبمھ 11- 16  ةودن  عئاقو  )

، ةثادحلا راد  ةسایسلاو   ، هقفلا  ، دیعسنب دیعس  رظني :  [90]

.142 :1982 ، توریب

فارشإ  ، داص ةلسلس  لقعلا  لایتغا   ، نویلغ ناھرب   [91]

، رئازجلا  ، ةیعبطملا نونفلل  ةینطولا  ةسسؤملا  زنكلا  ىلع 
.1990

خيراتلا ةباتك  جھنم   ، يملسلا لماص  نب  دمحم  رظني :  [92]

،158  ،25  ،1998 ، ةروصنملا ءافولا  راد   ، هسيردتو يمالسإلا 
. اھدعب امو 

راد  ، رصم خيرات  يف  تاركذم   ، لمجلا ةمالس  يلع  رظني :  [93]

، 1997، ط 2: 34. ةرھاقلا يبرعلا  ركفلا 
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.222 ةیبیلصلا : بورحلا  ةیھام   ، مساق هدبع  مساق  رظني :  [94]

26 رصم : خيرات  يف  تاركذم   ، لمجلا ةمالس  يلع  رظني :  [95]

نم 1250  ) اماع رصم 267  كیلامملا  مكح  ماد  دقو   . اھدعب امو 
(. ةياغ 1517م ىلإ 

. اھدعب امو   ،26 قباسلا : عجرملا   [96]

.15 قباسلا : عجرملا   ، ينيزیت بیط   [97]

.196 يدحتلاو : برعلا   ، ةرامع دمحم   [98]

.198: قباسلا عجرملا   [99]

.201 هسفن : عجرملا   [100]

.203 هسفن : عجرملا   [101]

يناغفألا نيدلا  لامج  نیب  حالصالا  موھفم   ، دمحم يراھط   [102]

.19 ،18: هدبع دمحمو 

.24 ،23 ،22 هسفن : عجرملا   [103]

، نانبل  ، توریب  ، ركفلا راد   ، دیحوتلا ةلاسر   ، هدبع دمحم   [104]

.24 قباسلا : عجرملا  يف  . 75 تد :

ةكرشلا  . دقنلا يف  ناويدلا  ةعامج   . فياصم دمحم   [105]

، 1982، ط2: 69، 70، 71. رئازجلا  ، عيزوتلاو رشنلل  ةینطولا 

دقنلا يف  ةرصاعملا  تارایتلا   ، ةنابط يودب  رظني :  [106]

.110 ،109 :1985 ، توریب  ، ةفاقثلا راد   ، يبدألا

برعلا داقنلا  مامتھا  عونت  لوح  تامولعملا  نم  ديزم   [107]

. اھدعب امو  قباسلا 74  عجرملا  رظني : سیسأتلا  دوھجب 

ةعماج  ، ةيروس يف  ثيدحلا  بدألا  خيرات   ، قاقدلا رمع   [108]
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.39 :1979 ، بلح

Pierre auregan, guy palayret, dix étapes de la pensée [109]

occidentale   : des présocratiques à la modernité, ellipses   :

.paris, 1995   : 53

يموقلا ركفلا  نومضم  لیلحت   ، نیسي دیسلا  رظني :  [110]

.62 يبرعلا :

.36 قباسلا : عجرملا  رظني :  [111]

.14 قباسلا : عجرملا   ، نویلغ ناھرب   [112]

.568 قباسلا : عجرملا   ، يرباجلا دباع  دمحم   [113]

ثارتلا ةءارق   ، روفصع رباج  رظني : قیقدتلا  نم  ديزمل   [114]

.11 :1991 ، قشمد  ، رشنلاو تاساردلل  ناعنك  راد   ، يدقنلا

ناھرب يف   ،9 ،8 كلاسملا : موقأ   ، يسنوتلا نيدلا  ریخ   [115]

.192: قباسلا عجرملا   ، نویلغ

ةنسلا  ، قيرطلا  . ةیثارتلا ةلأسملا  يف   ، مولس قیفوت   [116]

ربمسيد 1987 :108. لوألا /  نوناك  ناددعلا 5و6،  جم 46   ،46

.40 قباسلا : عجرملا   ، قاقدلا رمع   [117]

.39 هسفن : عجرملا   [118]

میھاربا يف : يراضحلا " انفقوم   " يفنح نسح  رظني :  [119]

: رصاعملا يبرعلا  نطولا  يف  ةفسلفلا  نورخآو )  ) ناردب
ةعماجلا هتمظن  يذلا  لوألا  يبرعلا  يفسلفلا  رمتؤملا  ثوحب 

:1987 ط2،   ، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم   ، ةیندرألا
.15
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.41 قباسلا :  [120]

دمحم ةفسلف  يف  يثلاثلا  سجاھلا   " ، توفي ملاس   [121]

.287 قباسلا : يف : يبابحلا " زيزع 

زيزع دمحم  ةفسلف  يف  يثلاثلا  سجاھلا   " توفي ملاس   [122]

.287 قباسلا : يف : يبابحلا "

.32 قباسلا :  ، يزاجح تزع  دمحم   [123]

. رصاعملا يبرعلا  ركفلا  تایلاكشإ   ، يرباجلا دباع  دمحم   [124]

وینوي 1989: ناريزح   ، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم 
.55

.56 قباسلا :  [125]

.57 هسفن :  [126]

.63 قباسلا :  [127]

میھاربا ةمجرت :  . ودبلا  ، تاو يرموكنوم  رظني :  [128]

باتكلا راد   ، نامثع نسح   ، سنوي دیمحلا  دبع   ، دیشروخ
توریب 1981: 10، 11، 136 ينانبللا 

.130 حالصالا : ءامعز   ، نیمأ دمحأ   [129]

: يف . 133 يناغفألا : نيدلا  لامج   ، يعفارلا نمحرلا  دبع   [130]

حلصملا يناغفألا : نيدلا  لامج   ، دیمحلا دبع  نسحم 
توریب 1985: 23.  ، ةلاسرلا ةسسؤم   . هیلع ىرتفملا 

.183 ،182 قباسلا : عجرملا   [131]

.179 قباسلا : عجرملا       [132]

.179 قباسلا : عجرملا   [133]
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، نیمأ دمحأ  رظنيو : . 181  ،180 هسفن : عجرملا  رظني :  [134]

.116 ،101 حالصالا : ءامعز 

.176 هسفن : عجرملا  رظني   [135]

، فراعملا ةبتكم  ؟  ةضھنلا يھ  ام  ىسوم  ةمالس   [136]

توریب 1974: 5، 10، 15.

.5: قباسلا عجرملا   [137]

.21 هسفن : عجرملا   [138]

.23 هسفن : عجرملا   [139]

.137 قباسلا : عجرملا   [140]

.141 هسفن : عجرملا   [141]

.56 قباسلا : عجرملا   [142]

: لوحتملاو تباثلا   ،( دیعس يلع  دمحأ   ) سینودأ  [143]

، 1983، ط4، 1: 32. توریب  ، ةدوعلا راد   . لوصألا

.33 قباسلا : عجرملا   [144]

.34 قباسلا : عجرملا   ، سینودأ  [145]

.567 يبرعلا : لقعلا  ةینب   ، يرباجلا  [146]

لبقتسملا جھنملا " لكشمو  ثارتلا   " ، يرباجلا  [147]

رياني 1986): 12. يناثلا –  نوناك   ) ددعلا 83، ةنسلا 8،   ، يبرعلا

، نمحرلا دبع  هط  ىلع : عالطالا  نسحتسي  ةنراقملل   [148]
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، يبرعلا يفاقثلا  زكرملا   . ثارتلا ميوقت  يف  جھنملا  ديدجت 
،42 ،39 ،ـ 1993م : نانبل 1414ه  ، توریب  ، برغملا  ، ءاضیبلا رادلا 

.43

ملع لبقتسم  فارشتسا  يف  رظني : لیصفتلا  نم  ديزملا   [149]

دبع  ،( لاقم  ) مازتلالاو درمتلا  يف  نایب  يبرعلا :  نطولا  يف  عامتجالا 
.376 روكذم : )  يبرع (  عامتجا  ملع  وحن  يف :    ، يطعملا دبع  طسابلا 

، هتایبلسو هتایباجيإ   ، هتيوھو هاوتحم  ثارتلا   ، نوكرأ دمحم       [150]

ةدحولا تاسارد  زكرم  ةيركف ) ةودن   ) رصعلا تايدحتو  ثارتلا  يف :

سطسغأ 1985:157. بآ /   ، توریب  ، ةیبرعلا

.157: قباسلا  [151]

.163: قباسلا عجرملا   [152]

.100 قباسلا : عجرملا   ، مولس قیفوت   [153]

هملاعم  ، هروطت ثيدحلا : بدألا  خيرات   ، دواد ينفح  دماح   [154]

.42،43 :1983 ، رئازجلا  ، ةیعماجلا تاعوبطملا  ناويد   . هسرادم  ، ىربكلا

زكرم  . رصاعملا يبرعلا  ركفلا  تایلاكشإ   ، يرباجلا دباع  دمحم     [155]

.1982:25،26 ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد 

ءایحإ ةیلمعو  يمالسإلا : ثارتلل  يركفلا  ديدجتلا   ، عیبر دماح   [156]

.60،61 :1982، قشمد  ، لیلجلا راد   ، يموقلا يعولا 

ركفلا راد   . ميدقلا بدألا  يف  ةءارق   ، ىسوم وبأ  دمحم  رظني :      [157]

.4 :1978 ، ةرھاقلا  ، يبرعلا

، فراعملا راد   . هدقنو رعشلا  يف  لوصف   ، فیض يقوش  رظني :  [158]

1971، ط 3:10.
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، قورشلا راد   ، هجھانمو هلوصأ  يبدألا  دقنلا   ، بطق دیس  رظني :  [159]

، 1993، ط7 :118 . ةرھاقلا

، لاسنفورب يفیلو  ج1: 34 .  . مالسإلا ثارت   ، ثرووزوبو تخاش   [160]

، ملاس زيزعلا  دبع  دومحم  ةمجرت :  . سلدنألاو برغملا  يف  مالسإلا 
ةسسؤم  ، عيدبلا دبع  يفطل  ةعجارم :  ، يملح نيدلا  حالص  دمحمو 

.120 :1990 ، ةيردنكسإلا  ، ةعماجلا بابش 

يفیل رظنيو : ج1: 34 .  ، مالسإلا ثارت   ، ثرووزوبو تخاش  رظني :  [161]

دبع دومحم  ةمجرت :  . سلدنألاو برغملا  يف  مالسإلا   ، لاسنفورب
دبع يفطل  ةعجارم :  ، يملح نيدلا  حالص  دمحمو   ، ملاس زيزعلا 

.120،1990 ، ةيردنكسالا  ، ةعماجلا بابش  ةسسؤم   ، عيدبلا

.36: هسفن عجرملا   [162]

بادآلا خيرات   ، وخیش سيول  رظنيو :  38،39 هسفن : عجرملا   [163]

توریب 1991، ط3:11.  ، قرشملاراد تاروشنم   . ةیبرعلا

.33،34 ةیعامتجالا : مولعلا  جھانم   ، زتيوارغ نیلدام   [164]

دشر نبا  دنع  نیتقیقحلا  بھذم   " ، ردان يرصن  ریبلأ   [165]

ةفاقثلاو ةیبرتلل  ةیبرعلا  ةمظنملا   ، دشر نبا  رمتؤم  نیيدشرلاو ." 
، رئازجلا  ، عيزوتلاو رشنلل  ةینطولا  ةكرشلا   ، ةفاقثلا ةرازو   ، مولعلاو

.187 :2 .1983

قباسلا 1: 86،87 عجرملا   ، تروزوبو تخاش   [166]

. ديدجلا نازیملا  يف   ، رودنم دمحم   [167]

1:73: قباسلا  ، تخاش      [168]

.73،74: قباسلا عجرملا     [169]

.11  : قباسلا عجرملا  وخیش  سيول  رظني :    [170]
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.68 هسفن : عجرملا  رظني :    [171]

. اھدعب امو   14 ةیبدأ : فوطق   ، نوراھ مالسلا  دبع  رظني :  [172]

. اھدعب امو   34 قباسلا : عجرملا  رظني :  [173]

. اھدعب امو   66 هسفن : عجرملا  رظني :      [174]

:1991 ، توریب  ، قورشلا راد   ، يدحتلاو برعلا   ، ةرامع دمحم       [175]

.195

. اھدعب امو   66 قباسلا : عجرملا   ، نوراھ مالسلا  دبع  رظني :      [176]

. اھدعب امو   31 قباسلا : عجرملا  رظني :  [177]

.52 هسفن : عجرملا  رظني :      [178]

راد  ، ميدقلا انرعشل  ةیناث  ةءارق   ، فصان ىفطصم  رظني :      [179]

، ط2، 1981: 14، 15. توریب  ، عيزوتلاو رشنلاو  ةعابطلل  سلدنالا 

دوھجو رصم  يف  اشاب  يلع  دمحم  تاحالصا  نیب  ةنراقملل       [180]

، يدوشرلا نمحرلا  دبع  رظني : قارعلا  يف  ةیحالصالا  اشاب  تحدم 
.13 قباسلا : عجرملا 

.18 ،17 هروطتو : ثيدحلا  رثنلا  ةأشن   ، يقوسدلا رمع  رظني       [181]

13،14 قباسلا : عجرملا   ، يقوسدلا رظني :      [182]

.19: هسفن عجرملا  رظني :      [183]

.11: رصاعملا يبرعلا  رعشلا  يف  تاسارد   ، فیض يقوش       [184]

لبقتسم ىلوألا : ةيراضحلا  برحلا   ، ةرجنملا يدھملا  رظني :  [185]

.40،41 :1991، رئازجلا  ، باھشلا ةكرش   . لبقتسملا يضامو  يضاملا 
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رادلا  ، يبرعلا عمتجملا  ةساردل  تامدقم   ، يبارش ماشھ  رظني :  [186]

، 1984، ط3: 125،122،121،120 . توریب  ، رشنلل ةدحتملا 

.35: قباسلا عجرملا   ، ةرجنملا يدھملا  رظني :      [187]

راد  ، هخيراتو يبرعلا  بدألا  يف  زجوملا   ، يروخافلا انح       [188]

، 1991، ط2، 4:18. توریب ، لیجلا

مولعلا ىلإ  ةیبدألا  ةلیسولا   ، يفصرملا دمحأ  نیسح       [189]

.27،26:1 ، 1289هـ : ةیكلملا سرادملا  ةعبطم   ، ةیبرعلا

قباسلا 35:4. عجرملا   ، يروخافلا انح       [190]

18:4. قباسلا عجرملا   ، يروخافلا انح  رظني :      [191]

18:4. قباسلا عجرملا   ، يروخافلا انح  رظني :      [192]

Burhan Ghalioum : le Malaise Arabe : etat contre       (2) [193]

. nation.coll :sad.dir : Ali elkenz.ENAG.Alger.1991 :13

  Abdelaziz gerad ibid : 44 [194]

.12. يضاملا لیجلا  يف  مھتائیبو  رصم  ءارعش   ، داقعلا [195] ا  

.12: قباسلا  ، داقعلا  [196]

.12: قباسلا  ، داقعلا  [197]

.209،204 قباسلا : عجرملا   ، ميادلا دبع  رباص  رظني :   [198]

.268،221 قباسلا : عجرملا   ، نالجع يمویب  سابع  رظني :  [199]

.7: قباسلا عجرملا   ، داقعلا  [200]

.8: هسفن عجرملا   [201]
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، ةیبرعلا ةیفاقثلا  ةدحولا  لوح   ، يرصحلا عطاس  نودلخ  وبأ   [202]

:1985، توریب  ، ةیبرعلا ةدحولا  تاسارد  زكرم   ، يموقلا ثارتلا  ةسلس 
.7

.8: قباسلا عجرملا   ، داقعلا  [203]

.27،26: قباسلا عجرملا   ، فصان ىفطصم  رظني :  [204]

- هرعش هراثآ - - هتایح : يفاصرلا  ، يدوشرلا نمحرلا  دبع  رظني :  [205]

. 143،142:1988، دادغب  ، ةماعلا ةیفاقثلا  نوؤشلا  راد 

14،13: قباسلا عجرملا   ، فصان ىفطصم  رظني :  [206]

.436،43  : ةلماكلا ةعومجملا   ، نیسح هط  رظني :      [207]

يف ثحب  موھفمك  يسفنلا  فلختلا   ، يداوذلا دومحم     [208]

يبرع عامتجا  ملع  وحن  يف : ثلاثلا  ملاعلاو  يبرعلا  نطولا  تاعمتجم 
.178،177 روكذم :) )

.138،137 ةضھنلا : يھام   ، ىسوم ةمالس  رظني      [209]

يبرعلا بدألا  ةسارد  يف  ةمدقم   ، يغاب نمحرلا  دبع  رظني :     [210]

.70،69 :1987 د م )  ) ةيراجتلا سبقلا  عباطم  ثيدحلا 

.12: زيراب صیخلت  يف  زيربالا  صیخلت   ، يواطھطلا       [211]

.445،3 ثاعبنالا : رصعو  برعلا  ءابدأ   ، يناتسبلا سرطب     [212]

.13: هسفن ردصملا      [213]

.12: قباسلا ردصملا     [214]
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روطت ( 1870 -1800  ) ثيدحلا يبرعلا  رعشلا   ، ةيروم س،  رظني :    [215]

عیفش قیلعتو : ةمجرت   ، يبرغلا بدألا  ریثأتب  هتاعوضومو  هلاكشأ 
.1986:25 ، ةرھاقلا  ، يبرعلا ركفلا  راد   ، حولصم دعس   ، دیسلا

.17 قباسلا : ردصملا   ، يناتسبلا    [216]

راد نیبدألا  دقنلا  دقن  يف  ةمھاسم   ، نامیلس لیبن  رظني :       [217]

.195: 1983 ، توریب  ، ةعیلطلا

راد  ، هدقنو رعشلا  يف  لوصف   ، فیض يقوش  رظني :       [218]

.273 :3 ، 1971، ط : فراعملا

جھانم يف  ةیفاقثلا  ةیتاذلا   ، همعط هللا  دبع  يدشر  رظني :    [219]

.113 روكذم :)  ) ةفاقثلل ةیبرعلا  ةلجملا   ، اھبتكو ةیبرعلا  ةغللا 

، ةرظانملا يف : اھتفیظوو  اھتعیبط  میھافملا   ، زيزعو رھاطلا       [220]

.11: برغملا  ، طابرلا ةینوي 1989م )  - لاوش 1409هـ )،1 ددعلا  ،1 ةنسلا

، جھنملا لكشمو  ثارتلا   ، يرباجلا دباع  دمحم  رظني :  [221]

( رياني يناثلا - نوناك   ) توریب ددعلا 83،  ةنسلا 8،   ، يبرعلا لبقتسملا 
6،5،4: 1986

.11: قباسلا عجرملا   ، زيزعو رھاطلا  رظني :    [222]

.14: هسفن عجرملا  رظني :     [223]

.14: هسفن عجرملا  رظني :     [224]

Madeleine Grawitz, méthodes des sciences [225]

.sociales.paris.1981.5ed :390

.391: قباسلا عجرملا  رظني     [226]

574 www.jadidpdf.com



.22: هسفن عجرملا  رظني :  [227]

.483: قباسلا عجرملا   ، ينيزیت بیط       [228]

.489: هسفن عجرملا        [229]

.490 قباسلا : عجرملا   [230]

.490 قباسلا : عجرملا        [231]

.535 هسفن : عجرملا       [232]

ةثادحلا ةمدص   ، سینودأ  [233]

.567: يبرعلا لقعلا  ةینب  يرباجلا  دباع  دمحم   [234]

خیشلل ةیبدألا  ةلیسولا   ، نسح ينغلا  دبع  دمحم        [235]

ثارت  ، نورخآو يكرت  ضاير  دمحأ  يف   ، يفصرملا دمحأ  نب  نیسحلا 
.463،4 ، د ت : ةمجرتلاو فیلأتلل  ةيرصملا  رادلا   ، ةیناسنالا

.500،499 قباسلا : عجرملا   ، ينيزیت بیط        [236]

ةلماكلا 2: 324،323. ةعومجملا   ، نیسح هط   [237]

.410: هسفن عجرملا        [238]

، يعقاولا جھنملا  ءوض  يف  ةيدقن  تاسارد   ، ةورم نیسح        [239]

توریب 1988: 256،255.  ، فراعملا ةبتكم 

رصم 180:1969  ، بعشلا  ، میشھلا داصح   ، ينزاملا رداقلا  دبع     [240]

رصم  ، فراعملا راد   ، تاعمتجم تاتشأ   ، داقعلا دومحم  سابع     [241]

.128:1963
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توریب  ، ةثادحلا راد  ؟  ایجولومیتسبالا يھ  ام   ، يدیقو دمحم     [242]

.193،192 :1983

.198،197 هسفن : عجرملا   [243]

.209،208،207،206 هسفن : عجرملا   [244]

، يقلتلا ةيرحو  ةيرظنلا  دویقلا  نیب  ةءارقلا   ، ضاترم كلاملا  دبع   [245]

.25،21 :1996 ، ناوج ددعلا 4،   ، ةثادحلا

: ةمجرت  ، بدألا ةيرظن   ، نراو نتسوأ   ، كیليو هینير  رظني :      [246]

ةیبرعلا ةسسؤملا   ، بیطخلا ماسح  ةعجارم :  ، يحبص نيدلا  يحم 
توریب 1981، ط2: 183،181،180.  ، رشنلاو تاساردلل 

.185: قباسلا عجرملا   [247]

توریب  ، ةیبرعلا ثاحبألا  ةسسؤم   ، ةيرعشلا يف   ، بيد وبأ  لامك   [248]

.19،13 :1987
144 قباسلا : عجرملا               [249]

قباسلا 15. عجرملا  رظني   [250]

.138: قباسلا عجرملا   [251]

.214 قباسلا : عجرملا   ، يدیقو دمحم       [252]

يف ةمھاسم  يملعلا : لقعلا  نيوكت   ، رالشاب نوتساغ   [253]

، لیلخ دمحأ  لیلخ  ةمجرت :  ، ةیعوضوملا ةفرعملل  يناسفنلا  لیلحتلا 
ط 3:  ،1986 ، توریب  ، عيزوتلاو رشنلاو  تاساردلل  ةیعماجلا  ةسسؤملا 

.201

.191 قباسلا : عجرملا   ، يدیقو دمحم   [254]
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؟ ةدع تاثادح  مأ  ةثادح  ال  مأ  ةثادح   " كورتیف نرویب  رظني :   [255]

، سنوي دمحم  ةمجرت : يملاع " طرشك  ةثادحلاو  ةیبوروألا  لوصألا 
، تيوكلا  ، بادآلاو نونفلاو  ةفاقثلل  ينطولا  سلجملا   ، ةیملاعلا ةفاقثلا 

رياربف 2001): 75،74. - رياني  ) ددعلا 104، ةنسلا 20، 

ثيدحتلا ةيرظن  برحلا : ةثادح   " ساوج زناھ  رظني :        [256]

.118: قباسلا عجرملا   ، نارھز دعس  ةمجرت   ، فنعلا ةلكشمو 

.127،119،118 هسفن : رظني :      [257]

، ةثادحلل رتتسملا  بناجلا  برحلا :  ، نایكايریت .أ. دراودا رظني :      [258]

ةفاقثلل ينطولا  سلجملا   ، ةیملاعلا ةفاقثلا   ، فطاع دمحا  ةمجرت :
ليربا 2001): - سرام  ) ددعلا 105، ةنسلا 20،   ، تيوكلا  ، بادآلاو نونفلاو 

.57،56

يف ةسارد   ، ةیبیكرتلا ةيوینبلا  يف   ، دیحش لامج  رظني :      [259]

توریب 1982:  ، رشنلاو ةعابطلل  دشر  نبا  راد   ، نامدلوغ نایسول  جھنم 
.153،152

.191: قباسلا عجرملا   ، رالشاب نوتساغ  رظني :  [260]

.48: قباسلا عجرملا   ، يدیقو دمحم  رظني :  [261]

Voir : Roland Barthes, Essais critiques, éd.du seuil, [262]

.points,Paris, 1964 :254,255

.704،703 :ج : ةمدقملا  ، نودلخ نبا   [263]

.700،699: قباسلا عجرملا   [264]

.699،698،697 هسفن : عجرملا   [265]

ةیھام  ، مساق هدبع  مساق  رظنيو : . 695،694: قباسلا ردصملا   [266]

.221،220 ةیبیلصلا : بورحلا 
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.690،689 هسفن : ردصملا   [267]

. اھدعب امو   522 هسفن : ردصملا   [268]

.219،217 قباسلا : عجرملا   ، مساق هدبع  مساق  رظني :  [269]

: مامت يبأ  رابخأ  يف  يلوصلا  دنع  عوضوملا  اذھ  رظني  عسوتلل   [270]

.128 ،127 ،126 ،17

هطو ركاش  دومحم  نیب  يبنتملا   ، طقلا دیمحلا  دبع  رظني :  [271]

.1992:140 ، ةرھاقلا  ، فراعملا راد   ، نیسح

: نفلاو ةيؤرلا  يسابعلا : بدألا  يف   ، لیعامسا نيدلا  زع  رظني :  [272]

. اھدعب امو   ،319

. اھدعب امو   319 قباسلا : رظني :  [273]

ةیبدألا سرادملا  ةسارد  ىلإ  لخدم   ، يواشن بیسن  رظني :  [274]

، ةیعقاولا  ، ةیسنامورلا  ، ةیعابتالا رصاعملا : يبرعلا  رعشلا  يف 
رئازجلا 1984: 177،165،163.  ، ةیعماجلا تاعوبطملا  ناويد   ، ةيزمرلا

روطتلا يف  ةسارد   ، ةیبرعلا ةيرعشلا   ، دسلا نيدلا  رون  رظني :  [275]

تاعوبطملا ناويد   ، يسابعلا رصعلا  ىتح  ةیبرعلا  ةدیصقلل  ينفلا 
.1995:209 ، رئازجلا  ، ةیعماجلا

.5،4 يبرعلا : ثارتلا   ، نوراھ مالسلا  دبع  رظني :   [276]

.19: ةيآلا ةیكم :)  ) رجفلا ةروس   [277]

.104: يمالسالا ركفلا   ، نوكرأ دمحم  رظني :  [278]

ةلجم دیعس " ةدلاخل  روذجلا  نع  ثحبلا   " ، ةقفر داؤف  رظني :  [279]

.86:(1960: عیبر ) 4 ةنسلا  ،14: ددع  ، توریب  ، رعش
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راد  ، يبدألا دقنلا  يف  ةرصاعملا  تارایتلا   ، ةنابط يودب  : رظني  [280]

توریب 1985: 154،30.  ، ةفاقثلا

.214،213،212،211،209 قباسلا : عجرملا  رظني :  [281]

لیجلا يف  مھتائیبو  رصم  ءارعش   ، داقعلا دومحم  سابع   [282]

رياني 1972: 12. ددع 252،   ، ةرھاقلا  ، لالھلا باتك   ، يضاملا

.48: قباسلا عجرملا   ، ةنابط يودب  رظني :  [283]

.41،34 هسفن : عجرملا  رظني :  [284]

.6: لقعلا لایتغا   ، نویلغ ناھرب   [285]

لبقتسملا جھنملا " لكشمو  ثارتلا   " ، يرباجلا رظني :  [286]

.7،6: يبرعلا

.7،6: قباسلا  ، يرباجلا رظني :  [287]

، نیسرادلا راثآ  يف  يلھاجلا  بدألا   ، نمحرلا دبع  فیفع  رظني :  [288]

.57:1987، ندرألا  ، نامع  ، عيزوتلاو رشنلل  ركفلا  راد 

يف ةیثارتلا  تایصخشلا  ءاعدتسا   ، دياز يرشع  يلع  رظني :  [289]

.1997:25 ، ةرھاقلا  ، يبرعلا ركفلا  راد   ، رصاعملا يبرعلا  رعشلا 

.183: ثيدحلا بدألا  يف   ، يقوسدلا رمع   [290]

474 ةیبرعلا : مولعلا  ىلإ  ةیبدألا  ةلیسولا   ، يفصرملا نیسح   [291]

.183: قباسلا عجرملا   ، يقوسدلا رمع  يف :

.184 قباسلا : عجرملا   ، يقوسدلا  [292]

.183 هسفن :       [293]
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.236 قباسلا : عجرملا        [294]

ةسارد ثارتلاو : ءایحإلا  ةسردم   ، نیفاعسلا میھاربإ  رظني :      [295]

.448: رصم يف  ءایحإلا  ةسردم  ىلع  ميدقلا  يبرعلا  رعشلا  رثأ  يف 

.450: قباسلا عجرملا  رظني :  [296]

قفوم ةمجرت :  ، ةياعدلاو بدألا   ، سیكلوف أ،ب،  رظني :      [297]

ةرازو  ، ةماعلا ةیفاقثلا  نوؤشلا  راد   ، باتك ةئاملا  ةلسلس   ، ينادمحلا
.85 : 1986 ، دادغب  ، مالعإلاو ةفاقثلا 

.84 هسفن : عجرملا   [298]

.453 قباسلا : عجرملا   ، نیفاعسلا میھاربإ   [299]

.215: قباسلا عجرملا   [300]

.6: هروطتو ثيدحلا  رثنلا  ةأشن   ، يقوسدلا رمع   [301]

.7 هسفن : عجرملا   [302]

.301 :4: ةیبرعلا ةغللا  بادآ  خيرات   ، ناديز يجرج   [303]

.9،8 قباسلا : عجرملا   ، يقوسدلا رظني :       [304]

.298:4: ةیبرعلا ةغللا  بادآ  خيرات   ، ناديز يجرج  رظني :  [305]

.10،4 قباسلا : عجرملا  رظني :  [306]

.60،59،4: قباسلا عجرملا  رظني :  [307]

.4:10: رظني       [308]

.52:4: هسفن رظني :  [309]

.461: برعلا ءابدأ   ، يناتسبلا  [310]
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.456: هسفن عجرملا   [311]

.303،302 :4: قباسلا عجرملا   ، ناديز يجرج   [312]

.4:303: قباسلا عجرملا   [313]

.477: ةسبتقملا ةلماكلا  يطولفنملا  تافلؤم   ، يطولفنملا  [314]

.357: ةسبتقملا ةلماكلا  يطولفنملا  تافلؤم   ، يطولفنملا  [315]

.367 قباسلا : عجرملا   [316]

.368،367 قباسلا : عجرملا   [317]

.131: يمالسالا ركفلا   ، نوكرأ دمحم  رظني :  [318]

Encyclopedia Universalis : article : intertextualite (theorie [319]

(’de l

Encyclopedia Universalis : article : intertextualite (theorie [320]

(’de l

.631 ةیبرعلا : تافلؤملا  ةعومجم   ، ناربج لیلخ  ناربج  رظني :  [321]

يبرعلا رعشلا  يف  ينادجولا  هاجتالا   ، طقلا رداقلا  دبع   [322]

.18،17: يدقنلا ثارتلا  ةءارق   ، روفصع رباج  رظنيو  . 64،65 رصاعملا :

.1:194. ثيدحلا بدألا  يف   ، يقوسدلا رمع       [323]

: يبرعلا دقنلا  يف  ةیلامجلا  سسألا   ، لیعامسا نيدلا  زع   [324]

.214،213

.49،48: ةثادحلا ةمدص  لوحتملاو : تباثلا   ، سینودأ رظني :  [325]
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ج1:183. ثيدحلا : بدألا  يف   ، يقوسدلا رمع   [326]

.410: ةلماكلا تافلؤملا   ، نیسح هط   [327]

سسألا  ، فيوس ىفطصم  يف : :ي، ميدقت دارم  فسوي   [328]

. ينفلا عادبالل  ةیسفنلا 

.258: يدقنلا ثارتلا  دیع  ءاجر  رظني :  [329]

.114: يلھاجلا بدألا  يف   ، نیسح هط   [330]

.132: قباسلا عجرملا   [331]

.110: قباسلا عجرملا  نیسح  هط   [332]

دنع يجھنملا  دقنلا   ، رودنم دمحم  رظنيو : . 132: هسفن عجرملا   [333]

.21،19: برعلا

.134: هسفن عجرملا  نیسح  عط   [334]

.136،135 هسفن :  [335]

.138: هسفن  [336]

.163،160 هسفن :  [337]

.168: هسفن  [338]

.20:2: نآرقلا مولع  يف  ناقتالا   ، يطویسلا  [339]

ةطلسلا  ) ىمادقلا داقنلا  دنع  يقلتملا   ، يركنزلا يدامح   [340]

لاوش ) ددعلا 28  ةنسلا 14،  ةفاقثلل  ةیبرعلا  ةلجملا  ةسوبحملا )
.250. :(1995 راذآ )  ) سرام 1415هـ-

282: يدقنلا ثارتلا   ، دیع ءاجر   [341]
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ـر: صاعملا ـد  قنلا يف  صنلا  ةيرظن  يرمخ : نیسح  رظني :  [342]

ضاتر ـك مـ لاملا دبع  فار  ـ شإ ةاروتكد  ةلاسر   ـة.  يئایمیس ةبرا  ـ قم

.306:(1997 / 1996)

.301،300،291 قباسلا : عجرملا  دیع : ءاجر   [343]

.357: برعلا دنع  يجھنملا  دقنلا   ، رودنم دمحم  رظني :  [344]

.359: قباسلا عجرملا   ، رودنم  [345]

ةیجیتارتسا  ) يرعشلا باطخلا  لیلحت   ، حاتفم دمحم  رظني :  [346]

.125،124 صانتلا :)

: قباسلا عجرملا   ، يرمخ نیسح  رظنيو   ،124 هسفن : عجرملا   [347]

. اھدعب امو   299

دقنلا يف  ةیلامجلا  سسألا   ، لیعامسإ نيدلا  زع  رظني :  [348]

.367: يبرعلا

.176،175 يلھاجلا : بدألا   ، نیسح هط  رظني :  [349]

.258: قباسلا عجرملا  رظني :  [350]

ركفلا يف  ةروطسألا  نومضم   ، لیلخ دمحأ  لیلخ  رظني :  [351]

.15،14: يبرعلا

.300: قباسلا عجرملا   ، يرمخ نیسح     [352]

.301: هسفن عجرملا  رظني   [353]

، ج23:2. ءاعبرألا ثيدح  ةلماكلا : تافلؤملا   ، نیسح هط   [354]

.33: ةلماكلا لامعألا   ، يطولفنملا رظني :  [355]

ج3: 409. ةلماكلا : تافلؤملا   ، نیسح هط  رظني :  [356]

.410: هسفن عجرملا  رظني :  [357]
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دوبع نورام  يأر  ةنراقملل  رظنيو   ،420: هسفن عجرملا  رظني :  [358]

:ج430:4. هخيراتو يبرعلا  بدألا  يف  زجوملا  يروخافلا  انح  يف :

.436: قباسلا عجرملا   ، نیسح هط  رظني :  [359]

.18: قباسلا عجرملا  رظني :  [360]

.35،34: هسفن عجرملا  رظني :  [361]

.35: هسفن عجرملا   [362]

.35،34: هسفن عجرملا  رظني :  [363]

.17: قباسلا عجرملا   ، نیسح هط   [364]

قداص ىفطصم  ةنراقملل : اضيأ  رظنيو  . 19،18: هسفن عجرملا   [365]

.:ج3: 243. ملقلا يحو   ، يعفارلا

ناربج تافلؤمل  لماكلا  ةعومجملا   ، ناربج لیلخ  ناربج   [366]

.632: ةیبرعلا

.632  : هسفن  ، ناربج  [367]

.80: قباسلا عجرملا  رودنم  دمحم  رظني :  [368]

: نفلاو ةيؤرلا  يسابعلا : بدألا  يف   ، لیعامسا نيدلا  زع  رظني :  [369]

. اھدعب امو   107

تاھاجتالا هللا،  دبع  دیس  زتعم  رظني :  [370]

.137،111،107،106،98: ةیبصعتلا

. اھدعب امو   116 قباسلا : عجرملا   ، لیعامسا نيدلا  زع  رظني :  [371]

، ج2: 420،419. تایناحيرلا  ، يناحيرلا نیمأ   [372]

ج2: 420. قباسلا : عجرملا   [373]
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امو  146: ةیعامتجالا مولعلا  ةیجھنم   ، لیلخ دمخأ  لیلخ  رظني :  [374]

: ىنعملاو ةروطسألا   ، سوارتش يفیل  دولك  ةنراقملل : رظنيو   . اھدعب
.1985:13،12 ، ةيروس  ، ةیقذاللا  ، راوحلا راد   ، يديدح يحبص  ةمجرت 

.90،89: يضاملا لیجلا  يف  مھتائیبو  رصم  ءارعش   ، داقعلا رظني :  [375]

ایجولویمیسلا ىلإ  لخدم   ،( نيرخآو  ) يلسرم ةلیلد   [376]

سوردلا ةلسلس   ، وياروب دیمحلا  دبع  ةمجرت :  ةروص ) = صن )
، رئازجلا  ، ةیعماجلا تاعوبطملا  ناويد  ، بادآلا تاغللا و  يف                 

15 :1995

17 ،16 قباسلا : عجرملا   [377]

89 ،88 قباسلا : عجرملا   ، سكیلوف رظني :   [378]

.15،16 ثيدحلا : بدألا  خيرات  يف   ، يعرملا داؤف  رظني :    [379]

.1517  ) رصاعملاو ثيدحلا  رصم  خيرات   ، زيزعلا دبع  رمع  رظني :  [380]

.336 .335 :1997 ، رصم  ، ةیعماجلا ةفرعملا  راد  ( 1919

341 هسفن : عجرملا  رظني :  [381]

350 .349 قباسلا : عجرملا   ، رمع زيزعلا  دبع  دمحم   [382]

17 قباسلا :  عجرملا   ، يعرملا داؤف   [383]

، ةیجوليديالاو دقنلا  نیب  ةیبرعلا  ةياورلا  ةأشن   ، ةقالح سرطب   [384]

17: قافآو عقاو  ةیبرعلا  ةياورلا  نورخآو )  ) ةدارب دمحم  يف :

33 هسفن : عجرملا  رظني :  [385]

ثيدحلا ج1:121 بدألا  يف  يقوسدلا  رمع   [386]

121 قباسلا : عجرملا   ، يقوسدلا رظني :  [387]

.122: هسفن عجرملا   [388]

585 www.jadidpdf.com



129 قباسلا : عجرملا   [389]

125 قباسلا :  عجرملا   ، يقوسدلا  [390]

125 هسفن :  عجرملا   [391]

132 قباسلا :  عجرملا  رظني :   [392]

271 قباسلا : عجرملا  رظني :  [393]

277 هسفن : عجرملا  رظني :  [394]

276 هسفن : عجرم  رظني :  [395]

276 قباسلا : عجرملا  يف :   . تارطاخ  ، يموزخملا اشاب  دمحم   [396]

ط10، ج1،   ، توریب  ، لیجلا راد   ، تایناحيرلا  ، يناحيرلا نیمأ   [397]

420 ،419 :1987

تاسارد ةیسنرفلا " ةلمحلا  لظ  يف  رصم   " دعس قداص  دمحأ   [398]

ربمسيد 1979): 63 . لوألا - نوناك  ةنسلا 16 ( ددع 20   ، ةیبرع

.23،22: قباسلا عجرملا   ، دواد ينفح  دماح  رظني   [399]

دقنلا يف  ةیلامجلا  سسألا   ، لیعامسا نيدلا  زع  رظني :  [400]

.6: يبرعلا

اھدعب امو   275،270،260 ةثادحلا : ةمدص   ، سینودأ رظني :  [401]

208 يبدألا : دقنلا  يف  ةرصاعملا  تارایتلا   ، ةنابط يودب  رظني :  [402]

. اھدعب امو 

ناويد صم  يف  رصاعملا  دقنلا  تاھاجتا   ، ةشاكع فياش  رظني :  [403]

.26،25 :1985 ، رئازجلا  ، ةیعماجلا تاعوبطملا 

.131: يبدألا دقنلا  يف  تاسارد   ، يكز لامك  دمحأ  رظني :  [404]
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.15،14: قباسلا رظني :  [405]

1966 ، توریب  ، نیيالملل ملعلا  راد  دقنو  ماصخ  نیسح  هط  رظني :  [406]

ط4:37.

.16: قباسلا عجرملا  رظني :  [407]

نفلا يف  لامجلا  ةفسلف   ، دیس دارم  دمحم  تاكرب  رظني :  [408]

ددعلا 28 ةنسلا 14،  ةفاقثلل  ةیبرعلا  ةلجملا   ، يمالسالا يبرعلا 
196 سرام 1995م :)  - لاوش 1415 هـ )

.48،45،43،42 قباسلا :  ، دواد ينفح  رظني :  [409]

يركش نمحرلا  دبع   ، يطشلا نسحملا  دبع  حاتفلا  دبع  رظني :  [410]

، باتكلل ةماعلا  ةيرصملا  ةئیھلا   ، ةیبدأ تاسارد  ةسلس   ، ارعاش
.48،45،43،42 قباسلا :  ، دواد ينفح  رظنيو : . 1994:55

.56،55 قباسلا :  ، سینودأ رظني :  [411]

.33 قباسلا : عجرملا   ، دواد ينفح  رظني :  [412]

قباسلا عجرملا   ، يقوسدلا رمع  رظني :  [413]

لیجلا يف  مھتائیبو  رصم  ءارعش  داقعلا  رظني :  [414]

: رظني نیسح  هط  فقومب  ةنراقمللو  .135،134،133،132،120: يضاملا
ةضھنلا راد   ، ثيدحلا يبرعلا  بدألا  يف  ثوحب  ةرادھ  ىفطصم  دمحم 

.324 ،1994 ، توریب  ، رشنلاو ةعابطلل  ةیبرعلا 

يقوش رظنيو : . 46،45: قباسلا عجرملا  دواد : ينفح  رظني :  [415]

فراعملا راد  ( 26  ) ةیبدألا تاساردلا  ةبتكم   ، يبدألا دقنلا  يف  فیض 
،1962، ط2:66. ةرھاقلا

يقوش نم  ناويدلا  ةعامج  فقوم  لوح  لیصفتلا  نم  ديزمل   [416]

، ثيدحلا يبرعلا  بدألا  ةسارد  يف  ةمدقم   ، يغاي نمحرلا  دبع  رظني :
ةيراجتلا 77:1987. سبقلا  عباطم 
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: رظني يبدلا  دقنلا  ةسارد  هجو  يف  فقت  يتلا  تابوعصلا  لوح   [417]

.9:1988 د،م )  ) ةیبرعلا بتكلا  زكرم   ، يبدألا دقنلا  يواملقلا  ریھس 

ددع 12  ، ةیبرع تاسارد  لغیھ " دنع  لامجلا  ملع   " زولب فيان   [418]

ربوتكأ 1980):87،83،82. ةنسلا 16 (

.47،9: رصاعملا يبرعلا  ركفلا  تایلاكشا   ، يرباجلا  [419]

هتایباجيإ - هتيوھو هاوتحم  ثارتلا "  " نوكرأ دمحم  رظني :  [420]

.166: رصعلا تايدحتو  ثارتلا  يف : هتایبلسو "

، ةدحولا ةثيدح " ةیبرع  تایلامج   " فيرشلا قراط  رظني :  [421]

- لوليأ ددعلا 24 ( ةنسلا 2،   ، طابرلا  ، ةیبرعلا ةفاقثلل  يموقلا  سلجملا 
مرحم 1407 هـ:17،16.  – ةجحلا وذ   ،1986 ربمتبس )

.19: قباسلا عجرملا   ، فيرشلا قراط  رظني :  [422]

تاساردلل ناعنك  راد   ، يدقنلا ثارتلا  ةءارق   ، روفصع رباج  رظني :  [423]

.22:1991 ، قشمد  ، رشنلاو

، ةرھاقلا  ، فراعملا راد   ، رجھلا بدأ   ، ميادلا دبع  رباص  رظني :  [424]

.204:1993

.20: قباسلا  ، فيرشلا قراط  رظني :  [425]

.33: رصاعملا يبرعلا  رعشلا  يف  تاسارد   ، فیض يقوش  رظني :  [426]

.34،33 قباسلا : عجرملا  رظني :  [427]

.58،57،56 ثيدحلا : بدألا  خيرات   ، دواد يفنح  دماح  رظني :  [428]

.72،71: هسفن عجرملا  رظني :  [429]

.25،24: قباسلا عجرملا   ، روفصع رباج  رظني :  [430]

.26،23  : قباسلا عجرملا   ، روفصع ربج  رظني :  [431]
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، قورشلا راد   ، دقنلا ةفسلف  يف   ، دومحم بیجن  يكز  رظني :  [432]

،1983، ط2:250. ةرھاقلا توریب 

" ةثادحلاو دیلاقتلا  ةلكشم  داعبأ  نم   " كرابملا ناندع  رظني :  [433]

.164:1986 ربمتبس ) - لوليأ ددعلا 24 ( ةنسلا 2،   ، ةدحولا

.12: قباسلا عجرملا   ، روفصع رباج  رظني :   [434]

.55،54: ةثادحلا ةمدص   ، سینودأ رظني :  [435]

.58،57،56: قباسلا عجرملا   ، سینودأ رظني :  [436]

، هرعش  ، هراثآ  ، هتایح يفاصرلا :  ، يدوشرلا نمحرلا  دبع  رظني :  [437]

.143،142 :1988 ، دادغب  ، ةماعلا ةیفاقثلا  نوؤشلا  راد 

. اھدعب امو  ثيدحلا 1: 1990  بدألا  يف   ، يقوسدلا رظني :  [438]

: قباسلا عجرملا   ، دومحم بیجن  يكز  رظني :  [439]

.148،147،146،145

مغنو ءارعشلا  ریمأ  يقوش  دمحأ   ، رحلا دیجملا  دبع  رظني :  [440]

نانبل 1992: 85،84،82.  ، توریب  ، ةیملعلا بتكلا  راد   ، ءانغلاو نحللا 

.27،25 قباسلا : عجرملا   ، دياز يرشع  يلع   [441]

.32،31،26: قباسلا عجرملا   ، طقلا رداقلا  دبع  رظني :  [442]

عجرملا  ، يقوسدلا يف : ةرھاظلا  هذھ  نع  ةلثمأ  رظنت :  [443]

.195،194،193،191: قباسلا

.25: قباسلا عجرملا   ، طقلا رظني :  [444]

ةیعاولا ریغو  ةیعاولا  ةثادحلاب  قلعتت  تالیصفت  ىلع  لوصحلل   [445]

: ةمجرت  ، ددجلا نیمئاوتملا  دض  ةثادحلا : قئارط   ، زمایليو دنوميار  رظني :
ينطولا سلجملا   ، ةفرعملا ملاع  ةلسلس   ، رداقلا دبع  قوراف 

وینوي / رفص 1420 هـ  دد 246 ( ، عـ تيو ـ كلا  ، بادآلاو نو  ـ نفلاو ةفا  ـ قثلل
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. اھدعب امو   12 ناريزح 1999م :)

ديدج يوضھن  رصع  وأ  رایھنالا  قرتفملا   ، يركش يلاغ  رظني   [446]

:1980 ربوتكأ ) لوألا - نيرشت  ) ددعلا 12  ةنسلا 16،  ةیبرع  تاسارد 
  .14

.81 قباسلا : عجرملا   ، زولب فيان   [447]

: ةیلامجلا تايرظنلا   ، سكون إ،  تامولعملا : نم  ديزمل  رظني :  [448]

تاروشنم  ، ایش قیفش  دمحم  ةمجرت :  . رواھنبوش - لغیھ - طناك
، 1405هـ-1985م:87،86،85. توریب  ، ةیفاقثلا نوسحب 

راد  ، يبدألا دقنلا  دفن  يف  ةمھاسم   ، نامیلس لیبن  رظني :  [449]

.195:1983 ، توریب  ، ةعیلطلا

.137: هسفن عجرملا  رظني :  [450]

، نیسرادلا راثآ  يف  يلھاجلا  بدألا   ، نمحرلا دب  فیفع  رظني :  [451]

.55:1987 ، نامع  ، عيزوتلاو رشنلل  ركفلا  راد 

.25: قباسلا عجرملا   ، ةيروم س،  رظني :  [452]

رعشلا يف  ديدجتلا  ةكرحو  يداش  وبأ   ، تأشن لامك  رظني :  [453]

، رشنلاو ةعابطلل  يبرعلا  بتاكلا  راد   ، ةفاقثلا ةرازو   ، ثيدحلا يبرعلا 
.274،230،229،228،227:1967 ، ةرھاقلا

يف اضيأ  رظنيو   ،219 قباسلا : عجرملا   ، ميادلا دبع  رباص   [454]

.324: قباسلا عجرملا   ، ةرادھ ىفطصم  دمحم  هسفن : عوضوملا 

.11،10: قباسلا عجرملا   ، يركش يلاغ  رظني :  [455]

حلطصملا ةعوسوم  يف   ، ةیلامجلا نوسنوج  ر،ف،  رظني :  [456]

تاساردلل ةیبرعلا  ةسسؤملا   ، ةؤلؤل وبأ  دحاولا  دبع  ةمجرت  يدقنلا :
توریب 1983، ط2 :1 :  277،276.  ، رشنلاو

، ةثادحلا تایلجت   ،" ثارتلا ةءارقو  دقنلا   " دومص يدومح  رظني :  [457]
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ویلوي 47:1996 ددعلا 4،  نارھو ) ةعماج   ) اھبادآو ةیبرعلا  ةغللا  دھعم 

لیجلا يف  مھتائیبو  رصم  ءارعش   ، داقعلا رظني :  [458]

.157،156: يضاملا

رظنيو  ،17:2 تافلؤملا ) ةعومجم   ) ءاعبرألا ثيدح  نیسح : هط   [459]

ةبتكم  ، يعقاولا جھنملا  ءوض  يف  ةيدقن  تاسارد   ، ةورم نیسح  اضيأ :
.256،255 :1988 ، توریب  ، فراعملا

، ضاترم كلاملا  دبع  رظني : ةءارقلا  لعف  لوح  حیضوتلا  نم  ديزمل   [460]

(: روكذم  ) ، ةثادحلا تایلجت   ، يقلتلا ةيرحو  ةيرظنلا  دویقلا  نیب  ةءارقلا 
.34،31

، ةدوعلا راد   ، بدألا ةيرظن  يف  ةمدقم   ، ةمیلت معنملا  دبع  رظني :  [461]

، ط3، 1983:13،12،11. توریب
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